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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
       

Data: 07.04.2016 
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 31 martie 2016. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015  

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (P.l.x. 82/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2015  
pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(P.l.x. 83/2016). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 

transporturile rutiere (P.L.x. 192/2014). 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov (P.l.x. 56/2016). 

5. Proiect de Lege privind achiziţiile publice (P.l.x 18/2016). 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 31 martie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
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3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
9. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. – înlocuită de domnul deputat Dan 
Simedru 
12. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
14. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
15. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
2. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
3. Tararache Mihai   – 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 15 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 pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (P.l.x. 82/2016). 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi:doamna Carmen Elian, subsecretar de stat 
în Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, domnul Roșu Valeriu, 
director adjunct în Ministerul Apărării Naționale și domnul Prodan Liviu, expert în Ministerul 
Finanțelor 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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice (P.l.x. 83/2016). 

La lucrările comisiei a participat ca invitat doamna Ileana Ciutan, președinte în cadrul 
Casei Naționale de Pensii 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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (P.L.x. 
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192/2014). Aceasta propunere a fost retrimisă de la Plenul Camerei Deputaţilor în vederea 
întocmirii raportului suplimentar. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: domnul Ștefan Dorin, inspector de stat în 
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și doamna Kalapis Adriana, 
director în Ministerul Transporturilor.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe, şi domnul Iane Ovidiu Cristian. 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea 
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează 
serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului 
Ilfov (P.l.x. 56/2016). 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: domnul Doru Ciocan, președinte în cadrul 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
domnul Lambru Lucian, director general adjunct în cadrul Autorității Rutiere Române și 
domnul Gheorghe Iulian, director general în cadrul Autorității Metropolitane de Transport 
București.   

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu și 
domnul Marin Gheorghe. 

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. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au început la ora 1500 cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
achiziţiile publice (P.l.x 18/2016). 

În urma dezbaterilor s-a propus continuarea discuţiilor la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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