PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
SINTEZA
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26, 27
noiembrie 2014.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZE
Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea
Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009,
precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă
Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie
2013 (P.L.x. 493/2014).
SESIZĂRI ÎN FOND
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014
privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 458/2014).
Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012 (P.L.x. 273/2014).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2014
pentru completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012 (P.L.x.
466/2011).
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
(P.L.x. 380/2011).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014
pentru modificarea şi completarea 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 (P.L.x. 465/2014).
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Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34
din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x. 489/2014).
COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII
Diverse
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 25 noiembrie 2014 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iancu Iulian
– Preşedinte – P.S.D.
2. Chiriţă Dumitru
– Vicepreşedinte – P.S.D.
3. Iane Ovidiu Cristian
– 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.P. - D.D.
8. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L.
9. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
10. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
11. Dolineaschi Andrei
– Membru – P.S.D.
12. Ionescu George
– Membru - P.D.L.
13. Ispir Raluca-Cristina
– Membru P.N.L.
14. Manolescu Oana
– Membru - Minorităţi Naţionale
15. Marin Gheorghe
– Membru - P.S.D.
16. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
17. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
18. Tararache Mihai
– Membru - Neafiliat
19. Tătaru Florin-Cristian
- Membru - P.S.D.
20. Traicu Rodin
– Membru - P.S.D.
De la lucrările Comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1. Săvoiu Ionuţ Cristian
– Membru - P.S.D.
2. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1300 şi au fost conduse
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 22 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 la Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu
proiectul de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul
unităţilor mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei
Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a
amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al
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Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 (P.L.x.
493/2014).
La lucrările comisiei au participat, din partea Ministerul Transporturilor, în calitate de
invitaţi: domnul Titea Dragos, Secretar de Stat, domnul Cazacu Cristian, Consilier Superior
şi doamna Grumăzescu Raluca, Consilier Juridic.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Iane Marin Gheorghe, şi domnul Tararache Mihai.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament
admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x.
458/2014).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: domnul Bontea Vlad,
Vicepreşedinte, doamna Răduţ Laura, Şef Serviciu Armonizare Europeană, doamna Antohi
Violeta, Consilier Juridic, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi doamna
Dobrică Ionela, Subsecretar de Stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi
domnul deputat Antal Istvan.
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.
Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă de modificare şi
completare a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (P.L.x. 273/2014).
La lucrările comisiei au participat, din partea Autorităţii Naţionale de Reglemetare în
domeniul Energiei, invitaţi sub conducerea domnului Preşedinte Havrileţ Niculae şi din
partea Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, domnul Albulescu Mihai,
Secretar de Stat.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Niţă Emil, domnul Bode Lucian Nicolae, domnul Mironescu Răzvan Horia, domnul
Traicu Rodin, domnul Chiriţă Dumitru şi domnul Tararache Mihai.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi gazelor
naturale nr.123/2012 (P.L.x. 466/2011).
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerul Economiei –
Departamentul pentru Energie sub conducerea domnului Albulescu Mihai, Secretar de
Stat.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Niţă Emil, domnul Bode Lucian Nicolae şi domnul Chiriţă Dumitru.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată
în unanimitate.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performaţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x. 380/2014).
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Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii
informează membrii comisiei că proiectul de Lege a fost introdus pe ordinea de zi dintr-o
eroare materială.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
51/2014 pentru modificarea şi completarea 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 (P.L.x. 465/2014).
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat din partea Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Preşedinte Dobrin
Bogdan.
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 proiectului de Lege cu amendamente admise,
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi şi două abţineri.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.L.x.
489/2014).
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat din partea Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul Preşedinte Dobrin
Bogdan.
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 în unanimitate.
La punctul DIVERSE s-au dezbătut următoarele acte normative:
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
(P.L.x. 727/2010).
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 proiectului de Lege cu amendamente admise,
propunere care a fost aprobată în unanimitate.
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru suspendarea aplicării
dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora (P.L.x 482/2014).
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 adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise,
propunere care a fost aprobată în unanimitate.
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 26 noiembrie 2014 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iancu Iulian
– Preşedinte – P.S.D.
2. Chiriţă Dumitru
- Vicepreşedinte – P.S.D.
3. Iane Ovidiu Cristian
– Vicepreşedinte – P.S.D.
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L.
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5. Tîmpău Radu-Bogdan
6. Antal Istvan
7. Blănariu Valentin
8. Bode Lucian Nicolae
9. Bucur Constantin Alin
10. Diniţă Ion
11. Dolineaschi Andrei
12. Ionescu George
13. Ispir Raluca-Cristina
14. Manolescu Oana
15. Marin Gheorghe
16. Nichita Cristina
17. Nită Emil
18. Tararache Mihai
19. Tătaru Florin-Cristian
20. Traicu Rodin

– Secretar - P.N.L.
– Secretar - U.D.M.R.
– Membru - P.P. - D.D.
– Membru - P.D.L.
– Membru - P.S.D.
– Membru - P.C. – P.L.R.
– Membru – P.S.D.
– Membru - P.D.L.
– Membru P.N.L.
– Membru - Minorităţi Naţionale
– Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.
– Membru - Neafiliat
- Membru - P.S.D.
– Membru - P.S.D.

De la lucrările Comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1. Săvoiu Ionuţ Cristian
– Membru - P.S.D.
2. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi s-au desfăşurat
la nivel de raportori pentru faza preliminară întocmirii proiectelor de raport.
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 27 noiembrie 2014 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iancu Iulian
– Preşedinte – P.S.D.
2. Chiriţă Dumitru
– Vicepreşedinte – P.S.D.
3. Iane Ovidiu Cristian
– Vicepreşedinte – P.S.D.
4. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L.
5. Tîmpău Radu-Bogdan
– Secretar - P.N.L.
6. Antal Istvan
– Secretar - U.D.M.R.
7. Blănariu Valentin
– Membru - P.P. - D.D.
8. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L.
9. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
10. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
11. Dolineaschi Andrei
– Membru – P.S.D.
12. Ionescu George
– Membru - P.D.L.
13. Ispir Raluca-Cristina
– Membru P.N.L.
14. Manolescu Oana
– Membru - Minorităţi Naţionale
15. Marin Gheorghe
– Membru - P.S.D.
16. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
17. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
18. Tararache Mihai
– Membru - Neafiliat
19. Tătaru Florin-Cristian
- Membru - P.S.D.
20. Traicu Rodin
– Membru - P.S.D.
De la lucrările Comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
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2. Săvoiu Ionuţ Cristian

- Membru – P.S.D.

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi s-au desfăşurat
la nivel de raportori pentru faza preliminară întocmirii proiectelor de raport.

Secretar,
Ţîmpău Radu Bogdan

Întocmit
Consilier Parlamentar: Donea Cristina
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