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 09, 10, 11
decembrie 2014.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZE
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august
2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (P.l.x. 501/2014).
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor (P.l.x. 517/2014).
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind
dispozitivele medicale (P.l.x. 522/2014).
SESIZĂRI ÎN FOND
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind
protecţia consumatorului (P.L.x. 377/2014).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a
Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice
cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (P.L.x. 479/2014).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014
privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanţa Guvernului
nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
(P.L.x. 457/2014).
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014
pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul
gazelor naturale (P.L.x. 239/2014).
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale (P.L.x. 97/2013).
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII
Diverse
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 09 decembrie 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. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
9. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
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. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
16. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
17. Săvoiu Ionuţ Cristian
– 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 a lipsit următorul deputat:
1. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L
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 administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu propunerea
legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece (P.l.x. 501/2014).
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 avizarea negativă a propunerii legislative, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (P.l.x. 517/2014).
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 avizarea negativă a propunerii legislative, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru sănătate şi familie cu
propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind
dispozitivele medicale (P.l.x. 522/2014).
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 avizarea negativă a propunerii legislative, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului (P.L.x. 377/2014).
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor sub conducerea domnului Preşedinte Marius Dunca.
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 repingerea propunerii legislative, propunere care a fost
aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de diciplină şi
imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind
unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de
echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor
hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (P.L.x.
479/2014).
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea: Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, domnul
Secretar de Stat Cătălin Diaconescu, Ministerului Economiei – Departamentul pentru
Energie, domnul Popiţiu Ioan Eugen, Consilier Ministru şi doamna Necula Cristina,
Consilier Ministru şi domnul Untescu Marius, Director.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Niţă Emil, domnul Mironescu Răzvan Horia, domnul Traicu Rodin, şi domnul Antal
Istvan.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea raportului
preliminar, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi şi două abţineri.
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4)
din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil (P.L.x. 457/2014).
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea: ministerului Economiei sub
conducerea domnului Secretar de Stat Olteanu Cătălin şi Consiliului Concurenţei sub
conducerea doamnei Director Adjunct Toader Violeta.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Traicu Rodin, domnul deputat Marin Gheorghe şi domnul Antal Istvan.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat,
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere.
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Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare
a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (P.L.x. 239/2014).
La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea: Ministerului Finanţelor publice
sub conducerea domnului Secretar de Stat Dan Manolescu şi Ministerului Economiei –
Departamentul pentru Energie, domnul Secretar de Stat Albulescu Mihai şi domnul Director
Corneliu Condrea.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu,
domnul Niţă Emil, domnul Mironescu Răzvan Horia, domnul Florin Cristian Tătaru, domnul
Diniţă Ion, domnul Iane Ovidiu Cristian, domnul Traicu Rodin, şi domnul 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 împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor
din sectorul gazelor naturale (P.L.x. 97/2013).
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.
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 10 decembrie 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. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
9. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
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. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
16. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
17. Săvoiu Ionuţ Cristian
– 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 a lipsit următorul deputat:
1. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L
2. Roşca Mircea
– Membru - P.N.L.
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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 11 decembrie 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. Bucur Constantin Alin
– Membru - P.S.D.
9. Diniţă Ion
– Membru - P.C. – P.L.R.
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. Nichita Cristina
– Membru - P.S.D.
16. Nită Emil
– Membru - P.S.D.
17. Săvoiu Ionuţ Cristian
– 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 a lipsit următorul deputat:
1. Bode Lucian Nicolae
– Membru - P.D.L
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.

Secretar,
Ţîmpău Radu Bogdan

Întocmit
Consilier Parlamentar: Donea Cristina
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