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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 10, 11, iunie 

2014. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal (P.l.x. 276/2014). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind 
exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al 
statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și 
la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru 
modificarea unor acte normative (P.L.x. 184/2014). 
3. Propunere legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România (P.l.x. 
201/2011). 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvenului nr. 22/2008 privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 
(P.L.x. 566/2008). 
5. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2013 pentru modificarea pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2006 privind atribuirea contractelor de aciziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii(P.l.x. 185/2013). 
6. Propunere legislativă pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 (P.l.x. 272/2014). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

7. Dezbatere privind administrarea Portului Constanţa – solicitare înaintată de Organizaţia 
Patronală Constanţa – Operator Portuar. 
8. Diverse 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 iunie 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. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 
ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Națională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze 
Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative (P.L.x. 
184/2014). 

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 întocmirea raportului înlocuitor şi adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterea privind administrarea Portului Constanţa – solicitare înaintată de 
Organizaţia Patronală Constanţa – Operator Portuar. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Gabriel Comănescu, 
preşedinte Grup Servicii Petroliere, domnul Valeriu Nicolae Ionescu, director general CN 
APM SA Constanţa, domnul Făgădău Decebal, viceprimar Primăria Municipiului 
Constanţa, domnul Laurenţiu Mironescu. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Rodin Traicu, domnul Culeţu Dănuţ, domnul Emil Niţă şi domnul Eduard Martin 
Stelian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus continuarea discuţiilor, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE s-a dezbătut următorul act normativ: 
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și 
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (P.L.x 278/2014). 

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 aprobarea proiectului de Lege cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 11 iunie 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. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu popunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal (P.l.x. 276/2014). 
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La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Tănase Daniela, şef 
serviciu Ministerul Finanţelor Publice - DGLCFRV. 

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 propunerii legislative, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind performanţa 
energetică a clădirilor din România (P.l.x. 201/2011). 

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 propunerii legislative cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei 
Guvenului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii 
finali a surselor regenerabile de energie (P.L.x. 566/2008). 

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 propunerii legislative cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2006 privind atribuirea contractelor de aciziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii(P.l.x. 185/2013). 

La lucrările sedinţei, au participat în calitate de invitaţi: domnul Bogdan Dobrin, 
preşedinte şi domnul Gogescu Marius, vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian iancu, 
domnul Chiriţă Dumitru şi domnul Antal Istvan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea cererii de reexaminare a Preşedintelui României 
şi întocmirea raportului preliminar în forma adoptată de Senat, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru completarea art. 34 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (P.l.x. 272/2014). 

La lucrările sedinţei au participat, în calitate de invitaţi membri ai Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sub 
conducerea domnului preşedinte Doru Ciocan. 

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 propunerii legislative pentru săptămâna viitoare, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Secretar, 

Teju Sorin 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 


		2014-06-18T11:46:26+0300
	Simona V. Tarzioru




