PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 10.02.2014

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
pentru şedinţele comisiei din săptămâna 3 - 6 februarie 2014

I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 şi 6
februarie 2014 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2000 privind
clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori (PLx
672/2013).
2. Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 656/2013).
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992
privind protecţia consumatorilor (PLx 622/2013).
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern
nr.20/18 august 1997 (PLx 602/2013).
5. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi
din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale
de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea
Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj (PLx 598/2013).
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
national, judeţean şi local (PLx 599/2013).
7. Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare (PLx 546/2013).
8. Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010).
9. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010).
10. Diverse.
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La lucrările comisiei din 4.02.2014 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte
3. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte
4. Dep.Antal István – UDMR – Secretar
5. Dep.Ţîmpău Radu-Bogdan – PNL – Secretar
6. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD
7. Dep.Bode Lucian-Nicolae - PDL
8. Dep.Bucur Constantin-Alin – PSD
9. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD
10. Dep.Costin Gheorghe – PNL
11. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
12. Dep.Diniţã Ion - PC
13. Dep. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD
14. Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD
15. Dep.Ionescu George - PDL
16. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL
17. Dep.Lupu Mihai - PNL
18. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
19. Dep.Marin Gheorghe - PSD
20. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL
21. Dep. Nazare Alexandru- PDL
22. Dep.Nichita Cristina – PSD
23. Dep.Niţã Emil - PSD
24. Dep.Popa Radu Mihai- PSD
25. Dep.Roşca Mircea – PNL
26. Dep.Şova Lucian - PSD
27. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
28. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
29. Dep.Traicu Rodin - PSD
30. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin - PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Arsene Ionel - PSD
2. Dep. Fenechiu Relu – PNL
3. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD
4. Dep.Tararache Mihai – Neafiliat
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La lucrările comisiei din 5 şi 6.02.2014 au fost prezenţi:
1. Dep.Iancu Iulian – PSD – Preşedinte
2. Dep.Chiriţă Dumitru – PSD – Vicepreşedinte
3. Dep.Martin Eduard-Stelian – PSD - Vicepreşedinte
4. Dep.Antal István – UDMR – Secretar
5. Dep.Ţîmpău Radu-Bogdan – PNL – Secretar
6. Dep.Blãnariu Valentin - PP-DD
7. Dep.Bucur Constantin-Alin – PSD
8. Dep.Burlacu Ştefan- PP-DD
9. Dep.Costin Gheorghe – PNL
10. Dep. Dalca Ştefan-Petru- PP-DD
11. Dep.Diniţã Ion - PC
12. Dep.Dolineaschi Andrei - PSD
13. Dep. Iane Ovidiu Ştefan - PSD
14. Dep.Ionescu George - PDL
15. Dep.Ispir Raluca-Cristina - PNL
16. Dep.Lupu Mihai - PNL
17. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale
18. Dep.Marin Gheorghe - PSD
19. Dep. Mironescu Rãzvan Horia – PNL
20. Dep.Nichita Cristina – PSD
21. Dep.Niţã Emil - PSD
22. Dep.Roşca Mircea – PNL
23. Dep.Şova Lucian - PSD
24. Dep.Tãtaru Florin-Cristian - PSD
25. Dep.Traicu Rodin - PSD
26. Dep.Zamfir Daniel-Cãtãlin – PNL
La lucrările comisiei au lipsit:
1. Dep.Arsene Ionel – PSD
2. Dep.Bode Lucian-Nicolae – PDL
3. Dep. Fenechiu Relu – PNL
4. Dep. Nazare Alexandru- PDL
5. Dep.Popa Radu Mihai- PSD
6. Dep. Săvoiu Ionuţ-Cristian - PSD
7. Dep.Tararache Mihai – Neafiliat
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8. Dep.Toader Mircea-Nicu – PDL
II. Şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 4.02.2014 a fost condusă
de domnul preşedinte Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi
30 deputaţi din totalul de 34 deputaţi membri ai comisiei, şi propune dezbaterea
proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domunul Valeriu Steriu în
calitate de iniţiator şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
sub conducerea domnului vicepreşedinte Marius Dunca.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu şi Valeriu
Steriu.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două
săptămâni, la cererea iniţiatorului.
Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Economiei.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu, Rodin Traicu,
Ion Diniţă şi Istvan Antal.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Cu propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată în
fond.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului vicepreşedinte
Marius Dunca.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu un vot împotrivă, respectiv
domnul deputat Istvan Antal, avizarea negativă a propunerii legislative.
Cu propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată
pentru aviz la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi la Comisia pentru sănătate şi
familie.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
negativă a propunerii legislative.
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Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
raport comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Transporturilor.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectului de lege în forma aprobată de Senat.
Cu proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului
Finanţelor Publice.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii cu două
săptămâni la cererea Ministerului Finanţelor Publice.
Cu proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, comisia a fost sesizată pentru
aviz la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Adminisraţiei
Fondului de Mediu sub conducerea domnului preşedinte Adrian Gearap.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea
negativă a proiectului de lege.
La punctul „10. Diverse” de pe ordinea de zi, au luat cuvântul domnii deputaţi:
Iulian Iancu, Mihai Lupu, Mircea Toader, Răzvan Horia Mironescu şi Valentin Blănariu.
S-au prezentat principalele proiecte de lege ce vor intra în dezbaterea comisiei şi
modul de organizare în vederea constituirii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.
II. Şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 5.02.2014 a fost condusă
de domnul preşedinte Iulian Iancu care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi
26 deputaţi din totalul de 34 deputaţi membri ai comisiei, şi propune continuarea
dezbaterii proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, cu introducerea la punctul „10.
Diverse” de pe ordinea de zi, a proiectului de Lege privind acceptarea Codului de
siguranță pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă
Internațională prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra,
la 13 mai 2008 (PL-x 4/03.02.2014); proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de
Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o
parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 (PL5

x 5/03.02.2014) şi a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie
2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele
Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la
Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 (PL-x 6/03.02.2014), iar
comisia aprobă în unanimitate.
Cu proiectul de lege de la punctul „10. Diverse” de pe ordinea de zi, (PL-x
4/03.02.2014) comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectului de lege în forma iniţiatorului.
Cu proiectul de lege de la punctul „10. Diverse” de pe ordinea de zi, (PL-x
5/03.02.2014) comisia a fost sesizată în fond.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Afacerilor Externe sub conducerea domnului secretar de stat Radu
Podgorean.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectului de lege în forma iniţiatorului.
Cu proiectul de lege de la punctul „10. Diverse” de pe ordinea de zi, (PL-x
6/03.02.2014) comisia a fost sesizată în fond.
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectului de lege în forma iniţiatorului.
Cu proiectele de lege de la punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi, care au acelaşi obiect
de reglementare, comisia a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia
pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice sub conducerea domnului secretar de stat Ion Ghizdeanu,
ai Ministerului Economiei sub conducerea domnului secretar de stat Mihai Albulescu, ai
Ministerului Justiţiei şi ai Fondului Proprietatea.
În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul domnii deputaţi: Iulian Iancu,
Gheorghe Marin, Emil Niţă, Rodin Traicu, Ion Diniţă şi Razvan Horia Mironescu.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate formarea unei
comisii de raportori formată din doamna deputat Cristina Nichita şi domnii deputaţi: Iulian
Iancu, Gheorghe Marin, Emil Niţă, Rodin Traicu, Ion Diniţă, Dumitru Chiriţă şi Razvan
Horia Mironescu, la care vor fi invitaţi toţi factorii interesaţi. Se vor prelua prevederile
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aplicabile din cele două proiecte de lege, precum şi opiniile cerute unor specialişti în
domeniu în vederea alcătuirii unui singur proiect de lege în materia holdingurilor.
II Şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 6.02.2014 a fost condusă
de domnul preşedinte Iulian Iancu cu dezbaterea pe tema „Alimentarea în sistem
centralizat cu căldură”.

SECRETAR,
István Antal
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