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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

Data: 24.03.2015 

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 17 şi 19, 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal (P.L.x. 126/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 
(P.L.x. 195/2015). 

Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România-S.A (P.l.x. 224/2015). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 

28 din 25 martie 1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale  (P.l.x. 165/2015). 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă 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. 166/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 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. 161/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa 
de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru 
apeluri de urgenţă (P.l.x. 88/2015). 

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 
(P.L.x. 128/2015). 

Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels (P.l.x. 
26/2015). 
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Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 727/2010). 

Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de energie (P.l.x. 27/2015). 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 17 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. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările Comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Roşca Mircea   – 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 20 de deputaţi din totalul de 21 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 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 domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea nefavorabilă 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 Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
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nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 
(P.L.x. 195/2015). 

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 nefavorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu 
propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România-S.A. (P.l.x. 224/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Popescu Cosmin, 
Director Adjunct în cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. 

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 nefavorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  (P.l.x. 165/2015). 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă 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. 166/2015). 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sub conducerea domnului Preşedinte 
Dobrin Bogdan. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă 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. 161/2015). 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sub conducerea domnului Preşedinte 
Dobrin Bogdan. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit.b) a art.3 din 
Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national 
unic pentru apeluri de urgenţă (P.l.x. 88/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Tohăneanu Bogdan, 
Secretar de Stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
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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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 
apeluri de urgenţă (P.L.x. 128/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Tohăneanu Bogdan, 
Secretar de Stat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

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

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. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Mironescu Horia Răzvan 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 pentru întocmirea raportului suplimentar cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie (P.l.x. 727/2010). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Bode Lucian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost adoptată 
cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri 
în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
(P.l.x. 27/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Badea Bogdan, 
Secretar de Stat şi domnul Mihalache Mihai Director Adjunct în Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, domnul Calotă Emil, Vicepreşedinte şi 
domnul Alicuş Viorel din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 
şi domnul David Ionel, Director în cadrul Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Bode Lucian, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Antal Istavan, domnul 
Marin Gheorghe, domnul Diniţă Ion, domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Chiriţă Dumitru 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. 

La punctul DIVERSE s-a discutat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (P.L.x. 552/2014). 
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Proiectul a fost dezbătut, în sedinţă comună, împreună cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. 
 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Gyorgy Attile, 
Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice, domnul Bogdan Pandelică, Secretar de 
Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, doamna Simona Mann, Preşedinte 
al Autorităţii Naţionale a Turismului, domnul Emil Hossu, Preşedinte al Cartel Alpha şi 
domnul Alin Burcea, Preşedinte al Asociaţiei Agenţiilor de Turism. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Antal Istavan, domnul Marin Gheorghe, domnul 
Diniţă Ion, domnul Iane Ovidiu Cristian şi domnul Tararache Mihai. 

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

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 19 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. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările Comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Roşca Mircea   – Membru - 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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