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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

         

Data: 17.03.2015 

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 10 şi 12, 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (P.l.x. 98/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (P.l.x. 100/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal (P.l.x. 126/2015). 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în 

construcţii (P.l.x. 132/2015). 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 10/1995 privind 

calitatea în construcţii (P.l.x. 139/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x. 94/2015). 
Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels (P.l.x. 

26/2015). 
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). 
 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
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REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

Comunicarea – Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modifcare a regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerţul cu produse 
derivate din focă – [COM(2015)45]. 

Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 martie 2015 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D 
3. Iane Ovidiu Cristian   – 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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. – P.L.R. 
12. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
13. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
14. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
15. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru – P.S.D. 
18. Tararache Mihai   – Membru - Neafiliat 
19. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările Comisiei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
2. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
3. Traicu Rodin    – 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 19 de deputaţi din totalul de 22 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 la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece (P.l.x. 98/2015). 

În cadrul dezbaterilor au 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 adoptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (P.l.x. 
100/2015). 
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La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anca Ginavar, Şef 
Serviciu din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor au 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 adoptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (P.l.x. 126/2015). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Antal Istvan şi domnul Tararache Mihai. 

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 adoptată cu unanimitate de voturi. 

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). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Stamatiade Cristian, 
Director din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În cadrul 
dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul Iane Cristian 
Ovidiu şi domnul Antal Istvan. 

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 majoritate de voturi şi un vot împotrivă. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii (P.l.x. 139/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Stamatiade Cristian, 
Director din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor au 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 în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
(P.L.x. 94/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anca Ginavar, Şef 
Serviciu din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor au 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. 

Lucrările Comisiei pentru industrie şi servicii s-au desfăşurat împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels (P.l.x. 
26/2015). Proiectul a fost dezbătut, în sedinţă comună, împreună cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Anca Ionescu, 
Secretar de Stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri 
şi domnul Dan Manolescu, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Antal Istvan, doamna Nichita Cristina, domnul 
Mironescu Horia Răzvan, domnul Săvoiu Ionuţ, doamna Ispir Raluca, domnul Tararache 
Mihai, domnul Ştefan Viorel, domnul Horha Vasile, Doboş Anton, domnul Dascălu 
Constantin şi domnul Erdei Doloczki Istvan. 

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 în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu 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). Proiectul a fost dezbătut, în 
sedinţă comună, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Albulescu Mihai, 
Secretar de Stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
domnul Niculae Havrileţ, Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei, doamna Toader Violeta, Director Adjunct şi doamna Cristina Coruţ, Inspector 
Concurenţă din partea Consiliului Concurenţei şi doamna Ionescu Mihaela, Expert 
Principal din partea Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Iane Cristian Ovidiu, domnul Antal Istvan, domnul Bode Lucian, domnul Tararache 
Mihai şi domnul şi domnul Erdei Doloczki Istvan. 

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 în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu 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). Proiectul a fost dezbătut, în sedinţă comună, 
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Niculae Havrileţ, 
Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, doamna Toader 
Violeta, Director Adjunct şi doamna Cristina Coruţ, Inspector Concurenţă din partea 
Consiliului Concurenţei. 

În cadrul dezbaterilor au 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. 

 
La punctul DIVERSE s-au discutat următoarele: 
Comunicarea – Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modifcare a regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerţul cu produse 
derivate din focă – [COM(2015)45]. 

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

industrii şi servicii, a adoptarea Comunicării, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

În urma propunerii Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul 
deputat Iulian Iancu anunţă membrii comisiei că domnul deputat Marin Gheorghe va fi 
numit în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii în locul domnul 
deputat Dumitru Chiriţă. 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 12 martie 2015 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D 
3. Iane Ovidiu Cristian   – 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. Diniţă Ion   – Membru - P.C. – P.L.R. 
12. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
13. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
14. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
15. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
17. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru – P.S.D. 
18. Tararache Mihai   – Membru - Neafiliat 
19. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările Comisiei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
2. Traicu Rodin    – 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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