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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:04.10.2018         

 

 

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 02, 03 şi 04 

octombrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1) Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 

(PLx 33/2018). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 

 2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 

privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene (PLx 473/2018). 

 3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 

privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" (PLx 

474/2018). 

 4) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului(PLx 478/2018). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(PLx 395/2018). 

 6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport 

public local nr.92/2007(Plx 328/2018). 

 7) Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)353]. 

 8) 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). 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 9) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 octombrie  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. 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. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
13. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
14. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
15. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
16. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
19. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
20. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  
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 Domnul deputat Andruşcă Dănuţ a fost înlocuit de domnul deputat Babuş Radu 

conform deciziei nr.3b-14/793 din 02.10.2018 a Grupului parlamentar al Partidului Social 

Democrat. 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 02 octombrie 2018  

la ora 1300 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 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 în fond,  împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind 

unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore(PLx33/2018). Proiectul de 

Lege a fost retrimis în parlament,  spre examinare, la cererea Preşedintelui României.   

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Bogdan Puşcaş - 

Preşedintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Ursărescu Dorinel - 

consilierul preşedintelui Agenţiei Nationale pentru Resurse Minerale, domnul Vişan Doru - 

secretar de stat şi domnul Cornel Zeveleanu - director general adjunct în cadrul Ministerului 

Energiei,  domnul Ionuţ Mişa - preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

domnul Ion-Ardeal Ieremia - secretar de stat  în cadrul Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, domnul Iura-Florin Horaţiu secretar de stat, Vâlcu Daniel - director şi Toma 

Gheorghiţa - şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Oana Ijdelea - 

din partea din partea Asociaţiei Române a Concesionarilor din Marea Neagră.  

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

Popescu Virgil-Daniel, domnul deputat Petric Octavian, domnul deputat Bende Sándor, 

domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina, domnul 

deputat Sitterli Ovidiu-Ioan şi domnul deputat Ştefan Ion.    

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise şi 

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

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03 octombrie 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
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6. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
9. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
13. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
14. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
15. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
18. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 03 octombrie 2018  

la ora 1300 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 19 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, cu  proiectul 

de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea 

unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene (PLx 473/2018). 

 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 favorabilă 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 politică 

economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 privind 

implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" (PLx 474/2018). 

 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 favorabilă 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu proiectul 
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de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 

privind protecţia mediului(PLx 478/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Dan Dumitrescu - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi doamna Fulga Mihaela - medic primar  în 

cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. 

 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 apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria 

naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative(PLx395/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Caralicea Ciprian - 

secretar de stat şi domnul Manu Corneliu - şef serviciu juridic în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne şi domnul Andronic Dan - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea raportului comun 

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

 Comisia a fost sesizată în fond împreună cu  Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu  proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007(Plx 

328/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Bogdan Alexa - 

preşedinte, domnul Băndoiu Iulian - director şi doamna Pop Rodica - director în cadrul 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 

doamna Baciu Vasilica - director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, domnul Sorin Sîrbu - consilier şi domnul Dimitriu Corneliu - consilier în cadrul 

Ministerului Transporturilor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea  proiectului de Lege şi întocmirea raportului 

preliminar cu amendamente admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi. 
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 Comisia a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu Propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a 

investițiilor durabile [COM(2018)353]. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cîmpeanu Ion - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, doamna Cătălina Groza - consilier şi doamna 

Radu Andreea - consilier în cadrul Ministerului Economiei. 

 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. 

 Comisia a fost sesizată în fond, pentru raport suplimentar, 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). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Criveanu Loredana - 

director adjunct, domnul Mitu Adrian - inspector concurenţă şi domnul Angliţoiu George - şef 

serviciu în cadrul Consiliului Concurenţei. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea raportului comun 

favorabil cu amendamente admise şi respinse, 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 04 octombrie 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. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
9. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
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13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 

 
 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


