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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Data: 28.06.2017 

 
 

S I N T E Z A 
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 iunie 2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 
 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (P.L.x. 
226/2017). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea 
marketingului înlocuitorilor laptelui matern (P.L.x. 234/2017). 

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

4. Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 
produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală (P.L.x. 44/2017). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie 
termică nr.325/2006 (P.L.x. 567/2008). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 
(P.l.x. 110/2017). 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

 7. Diverse 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 iunie 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. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
6. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
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. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
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. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E.  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început 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 în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități  
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (P.L.x. 226/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Anca Chiser, secretar 
de stat, domnul Daniel Ilie, consilier în Ministerul Economiei, doamna Ralea Cornelia, 
consilier în Ministerul Apărării Naționale, domnul Dimitrescu Florin, șef serviciu în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, Moisă Niculina, șef birou în cadrul Ministerului Mediului 
și domnul Ghizdeanu Ion, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu și 
doamna Pruna Mădălina Cristina. 

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 sănătate și familie cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 pentru 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea 
marketingului înlocuitorilor laptelui matern (P.L.x. 234/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Groza Cătălina, consilier 
în cadrul Ministerului Economiei. 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități  
și Comisia pentru transporturi și infrastructură cu propunerea legislativă pentru completarea 
O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 203/2016). 

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

Comisia a fost sesizată în fond proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie 
geotermală (P.L.x. 44/2017). 

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 continuarea dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Legii 
serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 (P.L.x. 567/2008). 

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 continuarea dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul DIVERSE s-a discutat următorul act normativ: 
Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi și 

infrastructură cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere (P.L.x. 621/2010). 

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 a înaintarea Comisie pentru transporturi și infrastructură raportul 
preliminar înlocuitor care înlocuiește raportul preliminar transmis în data de 18.02.2015, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

 
Vicepreședinte, 
Dumitru Chiriță 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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