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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 31.10.2016 
 

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 25, 26 şi 27 
octombrie 2016. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (P.L.x. 468/2016). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor comerciale (P.L.x. 467/2016). 

3. Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru 
reducerea riscului de boală cardiovasculară (P.L.x. 469/2016). 

 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (P.L.x. 356/2016). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (P.L.x 437/2016). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România (P.l.x. 438/2016). 

7. Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (P.L.x 203/2016). 

8. Propunere legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" (P.l.x. 110/2015). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 
9. Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 25 octombrie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Blănariu Valentin   – Membru – P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru – U.N.P.R. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru – P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 
1. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1330 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată 
că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 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 care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu propunerea 
legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii (P.L.x. 468/2016). 

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 care va transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale 
(P.L.x. 467/2016). 

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 amânarea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind 
etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală 
cardiovasculară (P.L.x. 469/2016). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Cătălina Groza, consilier 
în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

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 proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol (P.L.x. 356/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Daniel Velicu, director şi 
domnul Ionuţ Nica Cătălin în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) 
din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (P.L.x 
437/2016). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Violeta Stoicescu, şef 
serviciu şi doamna Iuliana Suciu din cadrul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi domnul 
Antal Istvan.  

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. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din România (P.l.x. 438/2016). 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Cosmin Popescu, şef 
serviciu în cadrul Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi domnul 
Antal Istvan.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru 
completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x 203/2016). 
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin, 
director, domnul Şerbana Ion Adrian, ofiţer specialist, în cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române – Ministerul Afacerilor Interne şi domnul Cosmin Popescu, şef serviciu în 
cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi domnul 
Marin Gheorghe.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială cu propunerea legislativă "Legea meşteşugarilor artizani" (P.l.x. 110/2015). 

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

La punctul DIVERSE s-a discutat următorul act normativ: 
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării 
statutului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria 
extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 
Afaceri (P.L.x. 456/2016). 

La sedinţa comisiei a participat în calitate de invitat domnul Mihai Găman Sorin, 
director în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

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 
unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26 octombrie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L.  
5. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
6. Blănariu Valentin   – Membru – P.S.D. 
7. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
8. Bucur Constantin Alin  – Membru – U.N.P.R. 
9. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
10. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
11. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
12. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
13. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
14. Roşca Mircea   – Membru – P.N.L. 
15. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
16. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
17. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
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De la lucrările comisiei a lipsit următoru deputat: 
1. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 octombrie 2016 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Iancu Iulian    - Preşedinte – P.S.D. 
2. Iane Ovidiu Cristian   – Vicepreşedinte – P.S.D.  
3. Marin Gheorghe  - Vicepreşedinte – P.S.D. 
4. Antal Istvan     – Secretar - U.D.M.R. 
5. Blănariu Valentin   – Membru – P.S.D. 
6. Bode Lucian Nicolae  – Membru - P.N.L. 
7. Bucur Constantin Alin  – Membru – U.N.P.R. 
8. Chiriţă Dumitru   – Membru - P.S.D. 
9. Dolineaschi Andrei   – Membru – P.S.D. 
10. Ionescu George   – Membru - P.N.L. 
11. Ispir Raluca-Cristina  – Membru P.N.L. 
12. Manolescu Oana   – Membru - Minorităţi Naţionale 
13. Roşca Mircea   – Membru – P.N.L. 
14. Tararache Mihai   – Membru – P.N.L. 
15. Traicu Rodin   – Membru - P.S.D. 
16. Tătaru Florin-Cristian  - Membru - P.S.D. 
 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi: 
1. Mironescu Răzvan Horia – Vicepreşedinte - P.N.L. 
2. Ţîmpău Radu Bogdan – Secretar - P.N.L. 
 

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

Secretar, 
Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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