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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

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 18,19, 20 

martie 2014. 
  
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZE 

 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de 
Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti, la 14 noiembrie 2013 (PLx 113/2014). 
2. Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PLx 
90/2014). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
3. Proiect de Lege privind invenţiile de serviciu (PLx 508/2013)..  
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (PLx 86/2014). 
5. 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 (PLx 377/2008). 

 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
 REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
6. Comunicarea – Programul “Aer curat pentru Europa” [COM(2013)918]. 
7. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenid de la instalaţii medii de ardere 
[COM(2013)919]. 
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8. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea 
emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE 
[COM(2013)920]. 
9. Dezbaterea Raportului anual al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate. 
10. Dezbaterea privind situaţia sectorului energiei electrice şi gaze naturale. 
11. Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 18 martie 2014 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
9. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
2. Mironescu Răzvan  – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 noiembrie 2013 (PLx 113/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Ion Mihai, director 
general adjunct şi domnul Cristian Cap Alb, director ORNISS. 

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 favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PLx 
90/2014). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Claudia Roşianu, 
consilier Ministerul Justiţiei şi doamna Folcuţ Gabriela, consilier Asociaţia Română a 
Bancilor. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, propune infiinţarea unei comisii de raportori şi dezbaterea proiectului la 
nivel de raportori. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind invenţiile de serviciu 
(PLx 508/2013). 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci, sub conducerea domnului Strenc Alexandru, domnul 
Andreescu Mircea, şef proiect Dacia Renault, domnul Mărgineanu Ion, consilier tehnic 
A.P.I.A. 

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 unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 
238/2004 (PLx 86/2014). 

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 amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comunicarea – Programul “Aer curat pentru Europa” [COM(2013)918]. 
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Ioana Felicia, 

consilier superior, şi domnul Iliuţă Paraschiv, consiler, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Traicu Rodin, domnul Diniţă Ion. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea Comunicării şi întocmirea unui proiect de opinie, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere 
[COM(2013)919]. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Ioana Felicia, 
consilier superior şi domnul Iliuţă Paraschiv, consiler Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice.  

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 şi întocmirea unui proiect de opinie, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea 
emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE 
[COM(2013)920]. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Ioana Felicia, consilier 
superior, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

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 şi întocmirea unui proiect de opinie, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 19 martie 2014 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
9. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
2. Mironescu Răzvan  – 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 22 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Dezbaterea Raportului anual al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul 
Energiei privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, propune comisiei amânarea dezbaterii pentru data de 24 martie 2014, 
ora 1200, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La nivel de raportori s-a desfăsurat 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 (PLx 
377/2008). 

La punctul DIVERSE s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PLx 109/2014). 

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, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 20 martie 2014 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian  – Preşedinte – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – P.S.D. 
3. Martin Eduard Stelian  – Vicepreşedinte – P.S.D. 
4.Teju Sorin    – Secretar - P.N.L. 
5. Blănariu Valentin   – Membru - P.P. - D.D.  
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru - P.S.D. 
8. Diniţă Ion   – Membru - P.C. 
9. Dolineaschi Andrei  – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George  – Membru - P.D.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana  – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Marin Gheorghe  – Membru - P.S.D.  
14. Nichita Cristina   – Membru - P.S.D. 
15. Nită Emil    – Membru - P.S.D. 
16. Popa Radu Mihai – Membru - P.S.D. 
17. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
18. Săvoiu Ionuţ Cristian  – Membru - P.S.D. 
19. Tararache Mihai  – Membru - Neafiliat 
20. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
21. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
22. Tîmpău Radu-Bogdan – Membru - P.N.L. 
 

La lucrările sedinţei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Antal Istvan    – Secretar - U.D.M.R. 
2. Mironescu Răzvan  – 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 22 de deputaţi din totalul de 24 deputaţi 
membri ai comisiei şi propune dezbaterea proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi, iar 
comisia aprobă în unanimitate. 

Dezbaterea privind situaţia sectorului energiei electrice şi gazelor naturale. 
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: domnul Răzvan Nicolescu, 

Ministrul Delegat pentru Energie, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
domeniul Energiei sub conducerea domnului Havrileţ Nicolae, domnul Frank Hajdinjak, 
preşedinte E.ON România, domnul Daniel Chilea, director adjunct Consiliul Concurenţei. 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, Rodin 

Traicu, Gheorghe Marin. 
Comunicarea – Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020 – 

2030 [COM(2014)15]. 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 

domnul Marin Gheorghe, domnul Traicu Rodin, domnul Chiriţă Dumitru. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea Comunicării şi întocmirea unui proiect de opinie, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  
 
 
 

Secretar, 
Teju Sorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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