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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

          

Data: 19.05.2015 

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 12 şi 14 mai 

2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare 
sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (P.L.x. 388/2015). 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
gazelor naturale nr.123/2012 (P.l.x. 280/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor natural nr.123/2012 (P.l.x. 341/2015). 

Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România (P.l.x. 233/2014). 

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 nr.51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice (P.l.x. 507/2014). 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea 
privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
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Comunicarea – O strategie – cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică 
prospectivă în domeniul schimbărilor climatice [COM(2015)80]. 

Comunicarea – Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea 
reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 [COM(2015)82]. 

Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 12 aprilie 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. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
5. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru - Neafiliat 
9. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George   – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
14. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
15. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
16. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
 De la lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
2. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
3. Săvoiu Ionuţ 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 16 deputaţi din totalul de 19 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 juridică, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisia pentru sănătate şi familie cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (P.L.x. 
388/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Mahera Alina 
Georgiana, Consilier Juridic în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi domnul senator Grapă Sebastian, iniţiatorul proiectului. 

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 propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 (P.l.x. 280/2015). 

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

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 şi 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor natural nr.123/2012 (P.l.x. 341/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Havrileţ Niculae, 
Preşedinte, doamna Săndulescu Irina, Director în cadrul Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei şi domnul senator Vlădescu Romeo, iniţiatorul propunerii 
legislative. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Chiriţă Dumitru, domnul Traicu Rodin şi domnul Antal Istvan.  

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 pentru transporturi şi 
infrastructură cu cererea de reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea art.II din 
Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere în reţeaua de drumuri naţionale din România 
(P.l.x. 233/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Titea Dragoş, Secretar 
de Stat în Ministerul Transporturilor şi domnul Bogdan Rădulescu, Inginer în cadrul 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

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 şi menţinerea raportului de 
respingere anterior, propunere care a fost aprobată 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 au participat în calitate de invitaţi doamna Sirma Caraman, 
Secretar de Stat şi domnul Cristian Stamatiade, Director în Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe, domnul Traicu Rodin şi domnul Antal Istvan.  

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. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice (P.l.x. 507/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Ciocan Doru, Preşedinte 
în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice. 

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 adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare cu proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului 
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integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 
Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Titea Dragoş, Secretar 
de Stat în Ministerul Transporturilor şi domnul Bogdan Rădulescu, Inginer în cadrul 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

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 cu Comunicarea – O strategie – cadru pentru o uniune 
energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice 
[COM(2015)80]. 

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

Comisia a fost sesizată cu Comunicarea – Realizarea obiectivului de interconectare 
electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 
[COM(2015)82]. 

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

La punctul DIVERSE au fost discutate următoarele proiecte: 
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul Legii - Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole (P.L.x. 191/2014). 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (P.L.x. 134/2015). 

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 cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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).  

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. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 14 mai 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. 
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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 s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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