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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
        

 
Data: 08.03.2016 

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 01 şi 03 martie 

2016. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.l.x 781/2015). 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică 
situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional (P.L.x. 190/2014). 

Proiectul Legii turismului (P.l.x. 578/2015). 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 

constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale (P.l.x 250/2014). 
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). 

Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x 308/2013). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
Audierile membrilor pentru Comitatetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de 

reglementare în domeniul Energiei. 
Diverse 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01 martie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
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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 - P.S.D. 
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. 
 
De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Tătaru Florin-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 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 juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2015 privind 
soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (P.l.x 781/2015). 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte Vlad Bontea.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Marin Gheorghe, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Antal Istvan, domnul Iane Ovidiu 
Cristian şi domnul Rodin Traicu. 

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

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de 
interes naţional (P.L.x. 190/2014). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Borună George, director 
general în cadrul Autorităţii Naţionale a Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au 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 amânarea proiectului de Lege până la primirea punctului de 
vedere de la Ministerul Finanţelor Publice, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond cu proiectul Legii turismului (P.l.x. 578/2015). 
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 proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 
constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale (P.l.x 250/2014). 

La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice sub 
conducerea domnul secretar de stat Biriş Gabriel.  

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 continuarea dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE s-au discutat următoarele Comunicări: 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2000/83/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice  [COM(2015)593]. 

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. 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor [COM(2015)594]. 

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. 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 2008/98/CE privind deşeurile [COM(2015)595]. 

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. 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje [COM(2015)596]. 

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. 

Comunicarea – Închiderea buclei – un plan de acţiune al Uniunii Europene pentru 
economia circulară [COM(2015)614]. 

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. 

 
Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi 

Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului au avut loc în data de 02 martie 
2016 şi au început la ora 0900. Acestea au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, 
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care propune începerea audierii candidaților 
care urmează a fi numiți în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei, respectiv şi audierea domnului Bădiţă Radu Cosmin şi 
Râmniceanu Dragoş Constantin, înscrişi ulterior acestei date. 

Până la data de 01 februarie 2016 s-au înscris un număr de 16 candidaţi.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, domnul 
Bode Lucian, domnul Chiriţă Dumitru, domnul Antal Istvan şi domnul Mironescu Horia 
Răzvan.  

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca în vederea 
finalizării raportului să se adreseze Birourilor permanente reunite prin care se solicită ca 
acestea să precizeze dacă, cei trei membri ce urmează să fie nominalizaţi, să fie selectaţi din 
lista de 16 candidaţi înscrişi până la data de 01 februarie 2016, conform perioadei stabilite de 
Birourile permenente reunite, sau din lista de 18 candidaţi, care-i cuprinde şi pe cei doi 
candidaţi înscrişi în perioada de prelungire a termenului, cu menţiunea că audierile s-au 
realizat pentru toţi candidaţii înscrişi, indiferent de termenul de depunere a CV-urilor. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 03 martie 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. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
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. 
 
De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
2. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori şi au 
fost discutate următoarele acte normative: 

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). 

Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x 308/2013). 

 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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