
 1

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

         

Data: 23.02.2015 

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 17 şi 19, 

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

 
SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.68/2014 

privind modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 20/2015). 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (P.L.x. 
19/2015). 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (P.L.x. 23/2015). 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (P.l.x. 474/2014). 

Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă 
practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor 
Auto din România (P.l.x. 294/2014). 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -
S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 

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). 
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 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea voucherelor de vacanţă (P.L.x. 552/2014). 
 Proiect 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). 
 Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels (P.L.x. 
26/2015). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

Diverse 
 

La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 17 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
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 au lipsit următorii deputaţi: 
1. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
2. 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 19 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 şi 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative (P.L.x. 20/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Bogdan Moroiu, 
Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte. 
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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 favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (P.L.x. 19/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele 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 pentru buget, finanţe şi bănci cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (P.L.x. 23/2015). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu 
Cristian şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a 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 transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică (P.l.x. 
474/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Anghel Gheorghe, 
Consilier Direcţia Rutieră, Ministerul Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus aprobarea proiectului de Lege în forma Senatului, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia pentru Muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege privind 
exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România (P.l.x. 
294/2014). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare cu proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului 
integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 
Timişoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş (P.l.x. 481/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Mihai Ionescu, Director, 
Ministerul Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu 
Cristian, domnul Chiriţă Dumitru, domnul Diniţă Ion şi domnul Niţă Emil. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, 
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 şi Comisia juridică, de disciplină 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 a participat în calitate de invitat domnul Bogdan Badea, 
Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu 
Cristian, domnul Chiriţă Dumitru, domnul Mironescu Horia Răzvan şi domnul Traicu Rodin. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu patru luni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2014 pentru 
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 
privind acordarea voucherelor de vacanţă (P.L.x. 552/2014). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu 
Cristian şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi şi o abţinere. 

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). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Bogdan Badea, 
Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu, 
Cristian, domnul Traicu Rodin şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu două săptămâni, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu 
proiectul de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels (P.L.x. 
26/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anca Laura Ionescu, 
Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iane Ovidiu, 
Cristian, domnul Mironescu Horia Răzvan, domnul Diniţă Ion şi domnul Niţă Emil. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi, trei voturi împotrivă (Niţă Emil, Diniţă Ion şi Traicu Rodin) 
şi o abţinere. 

La punctul DIVERSE s-au dezbătut următoarele proiecte: 
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (P.L.x. 27/2015). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de 
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (P.L.x. 
50/2015) 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iane Ovidiu Cristian. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iane Ovidiu Cristian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea 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 19 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. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. 
6. Blănariu Valentin   – Membru - Neafiliat  
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.D.L. 
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 au lipsit următorii deputaţi: 
1. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
2. Roşca Mircea   – Membru - P.N.L. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 

 
 

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 


		2015-02-24T09:45:48+0200
	Simona V. Tarzioru




