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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

                                                                                                                                          
Data:03.05.2018         

 
 
 

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 4 și 5 aprilie 

2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

  

 1) Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea 

centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor 

medicinale în zona montană(PLx 147/2018). 

 2) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor (PLx 69/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 3) Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 115/2018). 

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA(PLx 128/2018). 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2016 privind 

reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din 
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sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului 

Economiei (PLx 130/2018). 

 6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

 7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 

privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie 

de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

(PLx 326/2017). 

 8) Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi 

stimularea creării de noi locuri de muncă (PLx 592/2017). 

   

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 9) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor – Evaluarea intermediară a programului Orizont 

2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE [COM(2018)2]. 

 10) DIVERSE 

   
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 04 aprilie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Petric Octavian    - Vicepresedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
14. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  
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1. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
4. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1230 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care 

constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 16 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 agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la proiectul de Lege privind 

aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare 

primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană(PLx 

147/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Lazăr Latu - Director 

General al Agenţiei Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Sitterli Ovidiu-Ioan şi doamna deputat Prună Cristina Mădălina. 

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 majoritate 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 art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice(PLx 115/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Duculescu Dorin - 

consilier juridic al Direcţiei Regim Permise şi Înmatriculare Vehicule din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 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 întocmirea raportului preliminar de respingere, propunere care 

a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA(PLx 128/2018). 
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 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Cristina Târteaţă - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Turismului, doamna Diana Popescu - director general 

în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Paula Pârvulescu - secretar de stat în 

cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina. 

 În urma dezbaterilor domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea raportului preliminar favorabil cu amendamente 

admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele 

obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub 

autoritatea Ministerului Economiei (PLx 130/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Adrian Popescu - director 

al Agenţiei pentru Resurse Minerale din cadrul Ministerului Economiei.  

 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 întocmirea raportului favorabil, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

 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 cu două săptămâni a dezbaterilor, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind 

regimul deşeurilor (PLx 69/2018). 

 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 majoritate de voturi. 



 5

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 

în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996 (PLx 326/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Angliţoiu George - şef 

serviciu şi doamna Coruţ Cristina - inspector concurenţă în cadrul Consiliului 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 amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială cu privire la propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 

piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă (PLx 592/2017). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Paula Pârvănescu - 

secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

 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 întocmirea raportului preliminar de respingere, propunere care 

a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului 

cercetării și inovării din UE [COM(2018)2]. 

 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 întocmirea unui proiect de opinie favorabil, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 05 aprilie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu      - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor     - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Petric Octavian     - Vicepresedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel    - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Mînzatu Roxana     - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț      - Membru   - P.N.L. 
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7. Bumb Sorin-Ioan     - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru     - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai     - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina    - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan     - Membru   - Neafiliaţi 
12. Stancu Florinel     - Membru   - P.S.D. 
13. Ștefan Ion      - Membru   - P.N.L. 
14. Toma Ilie      - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae     - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță     - Membru   - P.S.D. 

 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Andrușcă Dănuț     - Membru   - P.S.D. 
2. Adnagi Slavoliub     - Secretar   - Minorități 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru   - P.S.D. 
4. Petcu Toma-Florin    - Membru   - A.L.D.E.  
 

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

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 


