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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

 

Data: 14.09.2015 

 

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 08 şi 10 

septembrie 2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZE 
 

 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile (P.L.x. 520/2015). 
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenţei (P.l.x. 522/2014). 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (P.l.x. 564/2015). 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între 
Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi Satele sale Membre, pe de altă 
parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (P.l.x. 
538/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru 
aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă  (P.L.x. 493/2015). 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord 
de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o 
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parte, şi "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, şi la 
Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (P.l.x. 536/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei (P.L.x. 448/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 
privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 398/2013). 

Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie (P.L.x. 334/2014). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 
 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 08 septembrie 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 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (P.L.x. 520/2015). 
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La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Vulcănescu Răzvan, 
subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

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

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 împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
cu propunerea legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru 
aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă  (P.L.x. 493/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de iniţiator doamna deputat Niculina 
Mocioiu. 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se 
stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (P.l.x. 522/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Păianjen Ninel, 
consilier juridic în cadrul Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi doamna Toader 
Violeta, inspector concurenţă şi doamna Bucat Cristina, inspector concurenţă din cadrul 
Consiliului Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Antal Istvan.  

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. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (P.l.x. 564/2015). 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană 
şi Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, şi la 
Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (P.l.x. 538/2015). 

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, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea 
Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte, şi "Africa Centrală", pe de altă parte, 
semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 (P.l.x. 
536/2015). 

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 adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (P.L.x. 448/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Calotă, vicepreşedinte în 
Autoritatea Naţională 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 adoptarea 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 şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 
a producerii energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 398/2013). 

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 săptămâna, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
cu propunerea legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de 
energie către populaţie (P.L.x. 334/2014). 

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 cu două săptămână, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 septembrie 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. 
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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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