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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 12, 13, 14, 15 
mai 2014. 

  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
1. 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 (P.L.x. 377/2008). 

2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 225/2014).  

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 
privind transportul public local (P.l.x. 195/2014). 

4. 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 (P.L.x. 377/2008). 

5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 225/2014).  

6. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 
privind transportul public local (P.l.x. 195/2014). 

7. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire 
turistică situate în staţiuni în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional 
(P.L.x. 190/2014). 

8. Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor 
suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri reduse şi care utilizează gaze 
naturale sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei (P.L.x. 469/2010). 

9. Propiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 
13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale (P.L.x. 239/2014). 

10. Propunere legislativă privind performaţa energetică a clădirilor din România 
(P.l.x. 201/2011). 
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11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr. 22/2008 privind 
eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de 
energie (P.L.x. 566/2008). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
12. Dezbatere privind administrarea Portului Constanţa – solicitare înaintată de 

Organizaţia Patronală Constanţa – Operator Portuar. 
13. Diverse 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 12 mai 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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
8. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
9. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
10. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
11. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
12. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
13. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
2. Bucur Constantin Alin  – 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 22 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 următoarele acte normative:  
- 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 (P.L.x. 377/2008). 
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- Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 225/2014).  

- Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 
privind transportul public local (P.l.x. 195/2014). 

- Dezbaterea privind administrarea Portului Constanţa s-a amânat pentru 26 mai 
2014. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 13 mai 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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
8. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
9. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
10. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
11. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
12. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
13. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
2. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
 

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 22 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membrii 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 Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (P.L.x. 
377/2008). 

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 proiectului de Lege pentru două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 225/2014).  

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

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) 
al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local (P.l.x. 195/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: doamna Sirma Caraman, 
secretar de stat, Ministerului 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, la cererea iniţiatorului, amânarea proiectului de Lege pentru 
două săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, 
de interes naţional (P.L.x. 190/2014). 

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 amânarea proiectului de Lege pentru două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind constituirea Fondului 
social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure, cu venituri 
reduse şi care utilizează gaze naturale sau alţi combustibili lichizi pentru încălzirea locuinţei 
(P.L.x. 469/2010). 

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 menţinerea raportului iniţial de respingere şi întocmirea 
raportului suplimentar, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonaţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 
7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (P.L.x. 239/2014). 

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

industrii şi servicii, propune continuarea discuţiilor la nivel de raportori, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind performanţa 
energetică a clădirilor (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, propune continuarea discuţiilor la nivel de raportori, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei 
Guvernului 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. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, propune continuarea discuţiilor la nivel de raportori, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 14 mai 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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
8. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
9. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
10. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
11. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
12. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
13. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
2. Bucur Constantin Alin  – 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 22 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 următoarele acte normative:  
- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 

pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale (P.L.x. 239/2014). 

- Propunere legislativă privind performanţa energetică a clădirilor (P.l.x. 201/2011). 
- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr. 22/2008 privind 

eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de 
energie (P.L.x. 566/2008). 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 15 mai 2014 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
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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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
8. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
8. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
9. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
10. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
11. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
12. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
13. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
14. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
15. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
16. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
17. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
18. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
19. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
20. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
21.Ţîmpău Radu - Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D. 
2. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
3. Bucur Constantin Alin  – 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 21 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 următoarele acte normative:  
- Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 

pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale (P.L.x. 239/2014). 

- Propunere legislativă privind performanţa energetică a clădirilor (P.l.x. 201/2011). 
- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului nr. 22/2008 privind 

eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de 
energie (P.L.x. 566/2008). 

 
 

Secretar, 
Teju Sorin 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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