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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII  

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 - 13 martie 

2014. 
  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificarea a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri (PLx 98/2014). 
2. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 91/2014). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice (PLx 463/2013). 
4. Proiect de Lege privind invenţiile de serviciu (PLx 508/2013). 
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la 
Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia 
cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 
(PLx 85/2014). 
6. Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (PLx 20/2014). 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (PLx 86/2014).  
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 377/2008). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
9. Comunicarea – Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020 – 2030 
[COM(2014)15]. 
10. Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 11 martie 2014 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

La punctul 1, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificarea a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri (PLx 98/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 56 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 91/2014). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 
(PLx 463/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitaţi, domnul Băndoiu Iulian şi 
domnul Ciocan Doru, presedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice şi doamna Şuta Cătălina, expert în Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind invenţiile 
de serviciu (PLx 508/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, sub conducerea domnului Strenc Alexandru. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul 
durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 
2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 
Kiev la 22 mai 2003 (PLx 85/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă (PLx 20/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitaţi, doamna Anica Popa, şef 
serviciul juridic, doamna Violeta Antohi, şef serviciul juridic din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorului şi doamna Nica Delia, director executiv de la Asociaţia 
Marilor Reţele Comerciale din România. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Diniţă Ion şi domnul Mironescu Horia-Razvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 7, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru Mediu şi 
Echilibru Ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului ne. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 
(PLx 86/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de lege cu o săptămână pentru a primi, 
în scris, punctul de vedere de la Ministerul Economiei, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 8, comisia a fost sesizată cu Comunicarea – Un cadru pentru politica 
privind clima şi energia în perioada 2020 – 2030 [COM(2014)15]. 
 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Adriana Baz, şef 
serviciu din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei şi domnul 
Narcis Jeler, consilier afaceri europene în Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea Comunicării cu o săptămâna, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 12 martie 2014 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. Lucrările au fost la nivel de raportori, cu următorul act 
normativ:  

- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 377/2008) – Punctul 9. 
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La punctul 10 – DIVERSE - domnul deputat Iulian Iancu anunţă membrii comisie că 
pe data de 19 martie 2014 va avea loc „Dezbaterea Raportului anual al Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în domeniul Energiei” privind determinarea preţurilor şi tarifelor 
reglementate, iar pe data de 20 martie 2014 va avea loc „Dezbaterea privind situaţia 
sectorului energiei electrice şi gazelor naturale”. 
 

 La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 13 martie 2014 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. Lucrările au fost la nivel de raportori, cu următorul act 
normativ:  

- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 377/2008) – Punctul 9. 

 
 

Secretar, 
Antal Istvan 

 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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