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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

         

Data: 09.02.2015 

 

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 03, 04, 05, 

februarie 2015. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscal pentru stimularea 

consumului şi relansarea activităţilor economice (P.L.x. 544/2014). 
Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări 

şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (P.L.x. 
548/2014). 

Propunere legislativă "Legea antreprenorului social" (P.L.x. 547/2014). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara" -S.A. (P.L.x. 538/2014). 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor (P.l.x. 560/2014). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
Propunere legislativă privind economia socială (P.l.x. 25/2014). 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2014 

pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza 
cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti 
şi localităţile judeţului Ilfov (P.L.x. 497/2014). 
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Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă (P.l.x. 
562/2014). 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.l.x. 506/2014). 

Propunere legislativă privind achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor 
metalice feroase şi neferoase care provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare (P.l.x. 
499/2014). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
Diverse 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 03 februarie 2015 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte  – P.S.D. 
2. Chiriţă Dumitru   – Vicepreşedinte – Neafiliat 
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. 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. 

 
De la lucrările Comisiei a lipsit următorul deputat: 

1. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 04 februarie 2015 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 – 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. 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. 
 

De la lucrările Comisiei a lipsit următorull deputat: 
1. Roşca Mircea   – 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 21 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 buget, finanţe şi bănci cu 
propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscal pentru stimularea consumului şi 
relansarea activităţilor economice (P.L.x. 544/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Daniela Ilie, Consilier 
în Ministerul Finanţelor Publice. 

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 de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu  
proiectul de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (P.L.x. 548/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Adrian Comănescu, 
Director Adjunct şi doamna Marinela Teodorescu, Inspector, Consiliul Concurenţei. 

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 aprobarea proiectul de Lege în forma adoptată de Senat, 
propunere care a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare cu propunerea legislativă "Legea antreprenorului social" (P.L.x. 547/2014). 

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 propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată în unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare,  pentru întocmirea raportului suplimentar, cu propunerea legislativă 
privind economia socială (P.l.x. 25/2014). 

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 respingerea propunerii legislative şi menţinerea raportului 
iniţial, propunere care a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov (P.L.x. 497/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Dragoş Titea, 
Secretar de Stat, domnul Iulian Gheorghe, Director General şi domnul Valentin Tănase, 
Consilier în Ministerul Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Marin Gheorghe, domnul Tararache Mihai şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectul de Lege cu abrogarea alin. (3), propunere 
care a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor cu propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă 
(P.l.x. 562/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Alexe Irina, Secretar 
General Adjunct, Ministerul Afacerilor Interne, doamna Ionela Viorela Dobrică, Subsecretar 
de Stat şi doamna Carmen Elian, Director General, Ministerul pentru Societatea 
Informaţională. 

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 de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (P.l.x. 
506/2014). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
doamna Nichita Cristina. 

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 de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi cu propunerea legislativă privind achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor 
metalice feroase şi neferoase care provin din sectorul de îmbunătăţiri funciare (P.l.x. 
499/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Alexe Irina, Secretar 
General Adjunct, Ministerul Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Ovidiu Cristian Iane şi domnul Tararache Mihai. 
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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 de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale pentru" Societatea Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. (P.L.x. 
538/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Avram Antoine, Şef 
Serviciu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Niţă Emil. 

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 majoritate de voturi şi o abţinere. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor (P.l.x. 560/2014). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Ovidiu Cristian Iane, domnul Tararache Mihai şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată în majoritate de voturi şi două abţineri. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 05 februarie 2015 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. 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. 

 
De la lucrările Comisiei a lipsit următorull deputat: 

1. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte, 

Iulian Iancu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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