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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

        

Data: 27.10.2015 

 

 

 

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 20 şi 22 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru 

Competitivitate (P.L.x. 592/2015). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.L.x 647/2015) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

provenite din ambalaje (P.l.x. 566/2015). 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (P.l.x. 606/2015). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (P.l.x 377/2008) 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 
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La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 20 octombrie 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. 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.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1. Ionescu George   – 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 17 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 în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
provenite din ambalaje (P.L.x. 566/2015). Sedinţa comună a avut loc in sala de şedinţe a 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Graţiela Gavrilescu, 
ministru, domnul Mihai Drăgan, director, domnul Cosmin Teodoru, director general din cadrul 
Ministerului Mediului, Pădurilor şi Apelor, doamna Cazana Manuela, consilier în Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Turismului şi domnul Şerban Geanin, director şi domnul Dumitru 
Sorinel, manager proiect în cadrul Eco Rom-Ambalaje.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Iane Ovidiu Cristian, domnul Antal Istvan, Ninel Peia, domnul Mironescu Horia Răzvan, 
domnul Manea Victor şi doamna Lucia Varga. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise şi 
întocmirea raportului suplimentar, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, cu propunerea legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (P.L.x. 592/2015). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Ghizdeanu Ion, 
secretar de stat şi domnul Fetic Liviu, şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice. 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 
şi bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.L.x 647/2015) 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Mihai Brăgaru, şef 
serviciu în cadrul Ministerul Finanţelor Publice. 

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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (P.l.x. 606/2015). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Elena Filip, consilier în 
Ministerul 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 amânarea propunerii legislative cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond, pentru întocmirea raportului suplimentar, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale (P.l.x 377/2008) 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: doamna Silvia Mihalcea, 
preşedinte, domnul Burdescu Bogdan Mihail director în cadrul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului şi domnul Claudiu Codrea şef serviciu în Ministerul Finanţelor Publice.  

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 la cererea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 22 octombrie 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. 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.D.L. 
9. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
10. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
11. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
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14. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 

De la lucrările sedinţei a lipsit următorul deputat: 
1. Ionescu George   – 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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