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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 17.10.2016 
 

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 11, 12 şi 13 
octombrie 2016. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

1. Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar 
unic european (P.L.x. 391/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile 
poştale (P.L.x. 399/2016). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare (P.L.x. 411/2016). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 
2007 privind serviciile de transport public local (P.L.x 409/2016). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din 
31.08.2011 privind transporturile rutiere (P.l.x. 379/2016). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
(P.L.x 374/2016). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
7. Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 11 octombrie 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 – U.N.P.R. 
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 Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1430 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 transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în 
spaţiul feroviar unic european (P.L.x. 391/2016). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Militaru Cristina, 
director, domnul Viorel Scurtu, director, domnul Tănase Valentin, consilier, domnul Eduard 
Cabuz, consilier juridic din cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Vasile Şeclăman, 
director şi doamna Claudia Bărăganu, inspector din cadrul Consiliului Concurenţei. 

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 transmis Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 
privind serviciile poştale (P.L.x. 399/2016). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  
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La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Carmen Elian, 
subsecretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă cu amendamente admise, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 
(P.L.x. 411/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Nica Ionuţ Cătălin, şef 
serviciu din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va transmis Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile 
de transport public local (P.L.x 409/2016). 

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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.27 din 
31.08.2011 privind transporturile rutiere (P.l.x. 379/2016). 

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 pentru transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 
(P.L.x 374/2016). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cosmin Popescu, şef 
serviciu în Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi domnul 
Bogdan Paşcanu, consilier din cadrul Ministerului Transporturilor. 

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

La punctul DIVERSE s-au discutat următoarele acte normative: 
Comisia a fost sesizată, în fond, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu 

propunerea legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" (P.l.x. 110/2015). 
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 adoptare propunerii legislative cu amendamentele admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr.21/1996 (P.l.x. 105/2016).  

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

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie cu 
proiectul de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern  (P.L.x. 
734/2011). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Groza Cătălina, consilier 
în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi mediului 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 adoptare proiectului de Lege cu amendamentele admise şi 
întocmirea raportului suplimentar, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transport şi infrastructură 
cu proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (P.L.x. 
423/2016). 

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 adoptare proiectului de Lege cu amendamentele admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 octombrie 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 – U.N.P.R. 
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. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 13 octombrie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
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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 – U.N.P.R. 
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 Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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