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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

Data: 26.05.2015 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 şi 21 mai 

2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă (P.l.x. 552/2014). 

Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim 
prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (P.l.x. 222/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind 
unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi 
din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA 
din sectorul transporturi (P.l.x. 537/2014). 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de servicii (P.L.x. 368/2015). 

Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creşterea 
economică a ţării (P.l.x. 141/2015). 

Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe  (P.l.x. 773/2010). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 19 aprilie 2015 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. – A fost înlocuit de doamna deputat 
Florica Cherecheş. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - Neafiliat 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
18. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 

 
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 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
cu Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă (P.l.x. 552/2014). Şedinţa comună a avut loc în sala de şedinţă a 
Comisie pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe, Rodin Traicu, domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Antal Istvan.  

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Pandelică Bogdan, 
Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, doamna Mirela 
Matichescu, Preşedinte interimar, Autoritatea Naţională a Turismului, domnul Emil Hossu, 
Preşedinte al Asociaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”, Virgil Stancu, Organizaţia Patronală 
din Turismul Românesc şi doamna Daniela Pescariu, Secretar de Stat în Ministerul 
Finanţelor Publice. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură cu propunerea legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor 
cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (P.l.x. 222/2015). 

La lucrările Comisie au participat în calitate de invitaţi, domnul deputat Ioan Tămâian, 
domnul Toma Paul, sef serviciu, Inspectoratul General al Poliţiei şi doamna Alexe Irina, 
Secretar de Stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe şi domnul Bode Lucian.  
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea  propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc 
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 
financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (P.l.x. 537/2014). 

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 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.21 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de servicii (P.L.x. 368/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Bogdan Paul Dobrin, 
Preşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mironescu Răzvan Horia, domnul Chiriţă Dumitru şi domnul Antal Istvan.  

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. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind decuplarea 
consumului de energie de creşterea economică a ţării (P.l.x. 141/2015). 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de 
urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe  (P.l.x. 
773/2010). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Florin Tobescu, Şef 
Serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. 

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

La punctul DIVERSE au fost discutate următoarele proiecte: 
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din 

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii  (P.L.x. 132/2015). 
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 cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz cu Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi alte măsuri (P.L.x. 404/2015). 
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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 favorabilă proiectului de Lege cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru sănătate şi familie cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (P.L.x. 
388/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Mahera Alina 
Georgiana, Consilier Juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi domnul senator Grapă Sebastian, iniţiatorul proiectului. 

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 lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 21 mai 2015 au fost prezenţi 

următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - Neafiliat 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
13. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
14. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
15. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
16. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
17. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
18. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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