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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

 

Data: 16.02.2016 

 

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 09 şi 11 

februarie 2016. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI şi ORDINE DE ZI 

SUPLIMENTARĂ: 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei 
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum 
a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii 
Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind 
privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva 
la 18 martie 2004 (P.L.x. 3/2016). 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 
privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 887/2015).  

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

  
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor 

nr.351/2004 (P.l.x 174/2010). 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.L.x. 119/2015). 
Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale 

pe teritoriul României (P.l.x. 242/2015). 
Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la 

combustibili (P.l.x 622/2011). 
Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a 

cumpărărilor (P.l.x 704/2015). 
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Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.L.x. 781/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 
pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 716/2015). 

Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase (P.l.x 761/2015). 

 
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea 

unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul 
energiei electrice şi al gazului natural (P.l.x 74/2013). 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale (P.l.x 97/2013). 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 
(P.L.x. 445/2010). 

Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor miniere Berbeşti-
Alunu din domeniul public al Statului şi în administarea Societăţii Naţionale a Lignitului 
Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea (P.l.x. 
310/2014). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii  (P.l.x 185/2013). 

Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat (P.L.x. 457/2013). 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 282/2014). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii (P.l.x 465/2014). 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 601/2014). 

Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri (P.l.x 29/2015). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (P.l.x 37/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 108/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 109/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 504/2015). 

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (P.l.x 572/2015). 
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Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.L.x. 781/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 871/2015) 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

Comunicarea – Ameliorarea pieţei unice: mai multe oportunităţi pentru cetăţeni şi 
pentru întreprinderi [COM(2015)550] 

Comunicarea – Analiza anuală a creşterii pentru 2016. Consilidarea redresării şi 
stimularea convergenţei [COM(2015)690] 

Diverse 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 09 februarie 2016 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
6. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
7. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
8. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ionescu George   – Membru - P.N.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 comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au început la ora 0900 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii şi propune dezbaterea actelor normative 
aflate pe ordinea de zi suplimentară, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
pentru reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de 
monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural (P.l.x 74/2013). 

La lucrările comisiilor reunite au participat invitaţi din cadrul Ministerului Energiei sub 
conducerea domnului secretar de stat Cristian Susu, doamna Toma Gheorghiţa, sef serviciu 
şi domnul Pădure Gabriel, consilier superior şi domnul Attila Gyorgy, secretar de stat din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi domnul Sorin Gal, director general din cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

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 amânarea proiectului de Lege cu 2 săptămâni la cererea 
Ministerului de Finanţe Publice, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
pentru reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (P.l.x 97/2013). 

La lucrările comisiilor reunite au participat invitaţi din cadrul Ministerului Energiei sub 
conducerea domnului secretar de stat Cristian Susu, doamna Toma Gheorghiţa, sef serviciu 
şi domnul Pădure Gabriel, consilier superior din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi 
domnul Sorin Gal, director general din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

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 2 săptămâni la cererea 
Ministerului de Finanţe Publice, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a 
cumpărărilor (P.l.x 704/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
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 învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru 
înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 
1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea 
unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la 
Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, 
adoptat la Geneva la 18 martie 2004 (P.L.x. 3/2016). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Nicolae Victor Zamfir, din 
ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

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 apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (P.L.x. 887/2015).  

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Anghel Ruxandra, 
director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul 
de Afaceri şi doamna Preda Magdalena, inspector concurenţă din cadrul Consiliului 
Concurenţei. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Iane Ovidiu Cristian şi domnul Mironescu Horia Răzvan. 

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, în fond, cu propunerea legislativă privind măsuri temporare de 
combatere a creşterii preţurilor la combustibili (P.l.x 622/2011). 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de discplină şi imunităţi 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.L.x. 781/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Adrian Dumitrescu, şef 
serviciu şi doamna Cristina Moldovan, consilier juridic din cadrul Băncii Naţionale a 
României.   

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

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 716/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invita doamna Anca Chiser, secretar de 
stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri  

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 proiectutului de Lege cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată cu Comunicarea – Ameliorarea pieţei unice: mai multe 
oportunităţi pentru cetăţeni şi pentru întreprinderi [COM(2015)550]. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Ionescu Emil Octavian, 
director în Ministerul Economie, Comerţului şi Relaţia cu Mediul de Afaceri, domnul Bontea 
Vlad, vicepreşedinte şi doamna Răduţ Laura şef servciu în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

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

Comisia a fost sesizată cu Comunicarea – Analiza anuală a creşterii pentru 2016. 
Consilidarea redresării şi stimularea convergenţei [COM(2015)690]. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Ionescu Emil Octavian, 
director în Ministerul Economie, Comerţului şi Relaţia cu Mediul de Afaceri, domnul Bontea 
Vlad, vicepreşedinte şi doamna Răduţ Laura şef servciu în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor. 

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

 
Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic au început la ora 1200 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii şi propune dezbaterea actelor normative 
aflate pe ordinea de zi suplimentară, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu reexaminarea propunerii legislative Propunere 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 (P.l.x 174/2010). 

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 amânarea propunerii legislative sub rezerva primirii punctului de 
vedere de la Guvern, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (P.L.x. 119/2015). 

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 amânarea propunerii legislative sub rezerva primirii punctului de 
vedere de la Guvern, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu propunerea legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 
neconvenţionale pe teritoriul României (P.l.x. 242/2015). 

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 propus amânarea propunerii legislative sub rezerva primirii 
punctului de vedere de la Guvern, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediul şi echilibru 
ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 
Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase (P.l.x 761/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Corina Lupu, secretar 
de stat şi Ghiu Marilena, consilier în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Senzaconi 
Francisc, şef serviciu în Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, doamna 
Carmen Ileana Moldovan, doamna Lucia Varga şi 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 comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au început la ora 1230 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian 
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii şi propune dezbaterea actelor 
normative aflate pe ordinea de zi suplimentară, iar comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor miniere 
Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administarea Societăţii Naţionale a 
Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Vâlcea (P.l.x. 310/2014). 

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 amânarea propunerea legislativă, propunere care a fost 
aprobată cu 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 Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 
(P.L.x. 445/2010). 

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de lege privind parteneriatul public-privat (P.L.x. 457/2013). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
propunerea legislativă Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 282/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii (P.l.x 465/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a amânarea proiectul de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 
601/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a amânarea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
Proiect de Lege privind incubatoarelor de afaceri (P.l.x 29/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 37/2015). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele 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 împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (P.l.x 108/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru modificarea 
art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (P.L.x. 109/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (P.l.x. 504/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (P.l.x 
572/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 718/2007). 

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

Comisia a fost sesizată împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x 
871/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative, 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 proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii  (P.l.x 185/2013). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Marin Gheorghe. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege de respingere a OUG nr. 
51/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 11 februarie 2016 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. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
 
 

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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