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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 28.03.2017 
 

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 21, 22 și 23 

martie 2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZARE 
 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 122/2017). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 159/2017). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(P.L.x. 146/2017). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 
privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la 
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (P.L.x. 156/2017). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2015 

pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative(P.L.x. 716/2015). 

6. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii gazelor 
nr.351/2004 (P.L.x. 174/2010/2012). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind 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, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de 
transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în 
care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de 
judecată (P.L.x. 144/2017). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Viitorii lideri ai Europei: 
inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora. 

9. Diverse 
 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
2. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
3. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
6. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
8. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
9. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
12. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
13. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
14. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
16. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
17. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
18. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
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De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. - Deplasare Bruxelles 
2. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E.  

 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 

de domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 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 pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 
122/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Dobrin Bogdan, director în 
cadrul Agenției Naționale de Achiziții Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Chiriță Dumitru și 
doamna Mînzatu Roxana.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament 
admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 
privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 159/2017). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Chiriță Dumitru și 
domnul Mohaci Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, 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 în fond împreună cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(P.L.x. 716/2015). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Chiriță Dumitru.  
În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, 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 cu cererea de reexaminarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii gazelor nr.351/2004 (P.L.x. 174/2010/2012). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Chiriță Dumitru.  
În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea cererii de reexaminare și respingerea proiectului de 
Lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (P.L.x. 146/2017). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Chiriță Dumitru.  
În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele Comisiei pentru 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 
privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la 
bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (P.L.x. 156/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Cristian Dima, secretar de 
stat în cadrul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Chiriță Dumitru, 
domnul Popescu Virgil Daniel și doamna Paraschiv Rodica. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, 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 în fond împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2015 privind 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, precum şi pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a 
programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a 
acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată (P.L.x. 144/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Maria Magdalena 
Grigore, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Chiriță Dumitru, 
domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Toma Ilie și domnul Bumb Sorin Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele 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. 

Comisia a fost sesizată cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Chiriță Dumitru.  
În urma dezbaterilor, domnul deputat Chiriță Dumitru, vicepreşedintele Comisiei pentru 

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

 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 22 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
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2. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
3. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Bende Sandor   - Vicepreședinte - U.D.M.R. 
5. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
7. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
9. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
15. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
18. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 
19. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. 
 

Lucrările comisie s-au desfăşurat la nivel de raportori.  
 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
7. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
9. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D 
15. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
18. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
19. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
 
 



 6 

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 
1. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. 

 
Lucrările comisie s-au desfăşurat la nivel de raportori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vicepreședinte, 
Chiriță Dumitru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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