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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 

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, 13 
februarie 2014. 

  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (PLx 581/2013); 
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 585/2013); 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții (PLx 629/2013); 
4. Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări 
de preț la facturile de utilități pentru agenții economici (PLx 628/2013).  
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

1. Proiect de Lege privind invențiile de serviciu (PLx 508/2013) ; 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 
(PLx 205/2011) ; 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 
268/2011) ; 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 
pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța 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 ( PLx 185/2013);  
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5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.35/2013 
pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 186/2013) ; 
6. Propunere legislativă pentru modificarea 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 (PLx 239/2013) ; 
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 
privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 398/2013) ; 
8. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 (PLx 619/2013) ; 
9. Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a 
localităților nr.101/2006 (PLx 651/2013); 
10. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și 
neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PLx 542/2013); 
11. Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010); 
12. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). 
 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

1. Comunicarea – Analiza anuală a creşterii pentru anul 2014 [COM(2013)800]. 
2. Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 11 februarie 2013 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Tîmpău Radu-Bogdan  – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.N.L. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
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19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Teju Sorin   – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Fenechiu Relu  – Membru P.N.L. 
 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 25 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

La punctul 1, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii (PLx 581/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Racoviţă, inspector 
general în Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

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

industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a proiectului  de Lege cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții (PLx 585/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Racoviţă, inspector 
general în Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi : domnul Iulian Iancu şi 
domnul deputat Bode Lucian-Nicolae – iniţiatorul propunerii legislative – care propune 
amânarea acesteia cu 2 săptămâni. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a formulat o propunere de amânare a propunerii legislative cu 2 
săptămâni, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PLx 
629/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Racoviţă, inspector 
general în Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

formulat o propunere de amânare a propunerii legislative cu 2 săptămâni, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, comisia a fost sesizată în fond cu Proiect de Lege privind invențiile de 
serviciu (PLx 508/2013); 
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Grup 
Renault sub conducerea domnului director general adjunct Strenc Alexandru. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi : domnul Iulian iancu, 
domnul Marin Gheorghe, domnul Săvoiu Ionuţ, domnul Antal Isvan.  

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, 
propune infiinţarea unei comisii de raportori formată din urmatorii deputaţi : domnul Marin 
Gheorghe, domnul Diniţă Ion şi doamna Manolescu Oana. 

La punctul 5, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 205/2011). 

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

La punctul 6, comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 268/2011). 

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

La punctul 7, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța 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 ( PLx 185/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai ANRMAP 
sub conducerea domnului preşedinte Bogdan Dobrin. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Antal Istvan.  

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. 

La punctul 8, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PLx 186/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai ANRMAP 
sub conducerea domnului preşedinte Bogdan Dobrin. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Alexandru Nazare, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Antal Istvan.  

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

La punctul 9, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru modificarea 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 (PLx 239/2013). 
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai ANRMAP 
sub conducerea domnului preşedinte Bogdan Dobrin. 

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. 

La punctul 10, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie (PLx 398/2013). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, director, domnul Apostol Valentin. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Bode Lucian-Nicolae, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Rodin Traicu, 
domnul Tararache Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus, adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi - o abţinere (domnul deputat Antal Istvan) şi un vot împotrivă 
(domnul deputat Bode Lucian-Nicolae) 

La punctul 11, comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr.13/2007 (PLx 619/2013). 
 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 punctul 12, comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia buget, finanţe şi bănci 
cu propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări 
de preț la facturile de utilități pentru agenții economici (PLx 628/2013). 

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. 

La punctul 13, comisia a fost sesizată în fond cu Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu propunerea legislativă privind 
modificarea art. 6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (PLx 
651/2013).  

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. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
informat membrii comisiei că domnul deputat Teju Sorin a fost desemnat să-l înlocuiască , 
în funcţia de secretar al Comisiei pentru industrii şi servicii, pe domnul Ţîmpău Radu-
Bogdan, supunând la vot propunerea. Propunerea a fost votată în unanimitate. 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 12 februarie 2013 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Tîmpău Radu-Bogdan  – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.N.L. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Teju Sorin   – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Fenechiu Relu  – Membru P.N.L. 
 
 
La punctul 14, comisia a procedat la examinarea pe fond  a Comunicării – Analiza 

anuală a creşterii pentru anul 2014. 
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Economiei, director general adjunct, doamna Cătălina Groza şi de la departamentul pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, reprezentanţi ai ministerului sub 
conducerea secretarului de stat, doamna Anca Ionescu.  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Diniţă Ion şi domnul Antal Istav. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea cu unanimitate de voturi şi întocmirea unui proiect 
de opinie care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

La punctul 15, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a 
metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PLx 
542/2013). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Diniţă Ion, domnul Marin Gheorghe, domnul Tararache Mihai, domnul Antal Istvan. 
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 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, chestor de poliţie, doamna Alexe Irina şi Ministerului Economiei, director 
general adjunct, doamna Cătălina Groza. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus solicitarea punctului de vedere de la ministere şi amânarea 
proiectului de Lege până pe data de 13.02.2013, propunere care s-a votat în unanimitate. 
 La punctele 16 şi 17, comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare cu proiectul de Lege privind holdingurile (PLx 
305/2010) şi propunerea legislativă „Legea holdingului” (PLx 271/2010) 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 
-  Ministerul Economiei, departamentul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri 
şi Turism, reprezentanţi ai ministerului sub conducerea secretarului de stat, doamna Anca 
Ionescu; 
- Ministerul Finanţelor Publice, şef serviciu, domnul Toma Gheorghiţă, director, doamna 
Petre Georgeta, şef serviciu, doamna Iacob Oana; 
- Ministerul Justiţiei, consilier al ministrului, doamna Alina Mihai; 
- Banca Naţională a României, consilier juridic principal, domnul Gabriel Mladenovici şi 
consilier juridic, doamna Elena Dumitrică; 
- Autoritatea de Reglementare şi Supraveghere Financiară, şef serviciu, domnul Marian 
Balaban; 
- Fondul Proprietatea, avocat, domnul Ştefan Deaconu. 

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, respectiv a propunerii 
legislative, propunere care s-a votat în unanimitate. 

La punctul 18 – DIVERSE - domnul deputat Iulian Iancu a supus dezbaterii 
următoarele iniţiative legislative: 

- Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 (PLx 
429/2007). 

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. 

- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 (PLx 
549/2009). 

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. 

- Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor şi exploatărilor perimetrelor 
cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică şi 
anularea licenţelor exclusive de exploatare a tuturor proiectelor care recurg la această 
tehnică (PLx 278/2012). 

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. 

- Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor şi exploatărilor perimetrelor 
cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică şi 
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anularea licenţelor exclusive de exploatare a tuturor proiectelor care recurg la această 
tehnică (PLx 469/2013). 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond împreună cu Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare cu propunerea legislativă privind 
economia socială (PLx 25/2014). 

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

- Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond împreună cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr. 85/2003 (PLx 28/2014). 

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

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 13 februarie 2013 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Tîmpău Radu-Bogdan  – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Diniţă Ion    – Membru - P.C. 
10. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
15. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
16. Nichita Cristina   – Membru - P.N.L. 
17. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
18. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
19. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
20. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
21. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
22. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
23. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
24. Teju Sorin   – Membru - P.N.L. 
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La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
 
1. Fenechiu Relu  – Membru P.N.L. 
 
În data de 13 februarie 2014, a fost dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea 
achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora 
utilizate în activitatea feroviară (PLx 542/2013) la nivel de raportori. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Istvan Antal 
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