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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

Data: 22.09.2020 
 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii și servicii și-a desfășurat lucrările în zilele de 21 și 22  

septembrie 2020. 

 

ORDINE DE ZI: 

 

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

nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a 

populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale 

(PLx 498/2020) – sesizare în fond cu  Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului; 

 2) Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 

(PLx 546/2017) – sesizare în fond cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 

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

nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 

464/2020) – sesizare în fond; 

 4) Proiect de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri ( PLx 

628/2019) - sesizare pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități; 

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

nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice   

(PLx 97/2020) - sesizare pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități. 

           6)  Diverse. 

 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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            La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii din data de 21 septembrie au fost 

prezenți următorii deputați: 

1. Bumb Sorin-Ioan   - Președinte P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

2. Bende Sándor   - Vicepreședinte U.D.M.R  - prezent la biroul comisiei 

3. Petric Octavian   - Vicepreședinte Pro Europa - prezent online 

4. Toma Ilie    - Vicepreședinte P.S.D. - prezent online 

5. Bica Dănuț    - Vicepreședinte P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

6. Adnagi Slavoliub   - Secretar Minorități Naționale - prezent la biroul 

comisiei 

7. Gherman Dumitru   - Secretar P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

8. Andrușcă Dănuț   - Membru P.S.D. - prezent online 

9. Cioabă Petre   - Membru P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

10. Dobre Mircea-Titus   - Membru Pro Europa - prezent online 

11. Drăghici Mircea-Gheorghe - Membru Neafiliați - prezent online 

12. Iancu Iulian    - Membru P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

13. Lovin Dumitru   - Membru Neafiliați - prezent online 

14. Mînzatu Roxana   - Membru P.S.D. - prezentă online 

15. Mohaci Mihai   - Membru Pro Europa - prezent la biroul comisiei 

16. Prună Cristina Mădălina  - Membru U.S.R. - prezentă online 

17. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

18. Stancu Florinel   - Membru Pro Europa - prezent online 

19. Vîrză Mihăiță   - Membru P.S.D. – prezent online 

20. Popescu Virgil-Daniel          - Membru P.N.L. înlocuit de doamna 

            Burciu Cristina 

21.      Ștefan Ion                            - Membru P.N.L. înlocuit de doamna 

           Lungu Tudorița 

  

           De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petcu Toma Florin   - Membru P.N.L. 

 

 Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii din 21 septembrie 2020 s-au 

desfășurat on-line prin intermediul aplicației Zoom  Meetings și Cisco Webex Meetings. 

 Acestea au fost conduse de domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, președintele 

Comisiei pentru industrii și servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt 

prezenți 21 deputați din totalul de 22 deputați membri ai comisiei și propune dezbaterea 
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actelor normative aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

           La lucrările comisiei din data de 21 septembrie 2020 doamna deputat Burciu 

Cristina l-a înlocuit pe domnul Popescu Virgil-Daniel conform hotărârii Grupului 

Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților și doamna deputat 

Tudorița Lungu l-a înlocuit pe domnul Ștefan Ion conform hotărârii Grupului Parlamentar 

al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. 

 Comisia a fost sesizată în  fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru 

aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici Ia 

sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale (PLx 498/2020). 

           Proiectul de Lege a fost dezbătut în sedință comună prin intermediul aplicației 

Zoom  Meetings, lucrările fiind conduse de domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

           În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii, domnul deputat Sitterli Ovidiu Ioan,, 

domnul deputat Iancu Iulian, domnul deputat Adnagi Slavoliub, secretarul Comisiei 

pentru industrii și servicii, doamna deputat Mînzatu Roxana, domnul deputat Bende 

Sándor, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii și doamna deputat 

Angelica Fădor președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii a propus adoptarea proiectului de lege 

cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost adoptată cu majoritate de 

voturi. 

           La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați din partea Guvernului 

României doamna Carmen Moraru – secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene. 

 Comisia a fost sesizată în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind completarea art. 45 din 

Legea minelor nr.85/2003  (PLx 546/2017). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 
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președintele Comisiei pentru industrii și servicii a propus amânarea proiectului de lege, 

propunere care a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

 La dezbateri a participat în calitate de invitat domnul Cătălin Bulf - secretar de 

stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și domnul Nicolae 

Turdean- președinte Agenția Națională pentru Resurse Minerale. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 464/2020). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii a propus amânarea proiectului de lege, 

propunere care a fost adoptată cu majoritate  de voturi. 

 La dezbateri a participat în calitate de invitat domnul Florin Gheorghe – director 

general în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

  

 

            La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii din data de 22 septembrie au fost 

prezenți următorii deputați: 

1.        Bumb Sorin-Ioan   - Președinte P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

2. Bende Sándor              - Vicepreședinte U.D.M.R  - prezent la biroul comisiei 

3. Petric Octavian   - Vicepreședinte Pro Europa - prezent online 

4. Toma Ilie    - Vicepreședinte P.S.D. - prezent online 

5. Bica Dănuț    - Vicepreședinte P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

6. Adnagi Slavoliub   - Secretar Minorități Naționale - prezent la biroul 

comisiei 

7. Gherman Dumitru   - Secretar P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

8. Andrușcă Dănuț   - Membru P.S.D. - prezent online 

9. Cioabă Petre   - Membru P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

10. Dobre Mircea-Titus   - Membru Pro Europa - prezent online 

11. Drăghici Mircea-Gheorghe - Membru Neafiliați - prezent online 

12. Iancu Iulian    - Membru P.S.D. - prezent la biroul comisiei 

13. Lovin Dumitru   - Membru Neafiliați - prezent online 

14. Mînzatu Roxana   - Membru P.S.D. - prezentă online 
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15. Mohaci Mihai   - Membru Pro Europa - prezent la biroul comisiei 

16. Prună Cristina Mădălina  - Membru U.S.R. - prezentă online 

17. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru P.N.L. - prezent la biroul comisiei 

18. Stancu Florinel   - Membru Pro Europa - prezent online 

19. Vîrză Mihăiță   - Membru P.S.D. - prezent online 

 

 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

20. Petcu Toma Florin   - Membru P.N.L. 

21. Popescu Virgil-Daniel  - Membru P.N.L. 

22. Ștefan Ion    - Membru P.N.L. 

 

            Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de studiu 

individual. 

        

   

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 

 

Referent, Mihaela Mihai 


