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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:15.11.2018         

 

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 13, şi 15 noiembrie 

2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general (PLx 669/2018). 

 2) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PLx 

674/2018). 

 3) Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general (PLx 681/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 4) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PLx 569/2018). 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2018 

pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu prevederile 

simona.tarzioru
comisii



 2 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe (PLx 537/2018). 

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

local nr.92/2007 (PLx 328/2018). 

 7) Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 611/2018). 

   

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 8) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea 

legăturilor dintre economie, societate și mediu [COM(2018)673]. 

 

 9) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 13 noiembrie  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. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
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. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
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 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru mediu şi 

achilibru ecologic au început în data de 13 noiembrie 2018  la ora 1000 şi au fost conduse de 

domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 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 buget, finanţe şi 

bănci cu  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general (PLx 669/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Răduţ Marius - expert ăn 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 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  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, finanţe şi 

bănci cu  propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

(PLx674/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Cojan Constanţa - Alina - 

consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

 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 proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci cu  propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general (PLx 681/2018). 

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

Mînzatu Roxana. 

 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. 

 Comisia au fost sesizată, în fond,  pentru raport comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice , cu proiectul de Lege privind modificarea şi 
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completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 

din sectorul agricol (PLx 569/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Claudiu-Sorin Roşu Mareş 

- secretar de  stat şi doamna Silvia Ştefan - consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.    

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

Popescu Virgil-Daniel, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, doamna deputat Prună Cristina 

Mădălina, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan şi domnul deputat Mohaci Mihai.      

 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. 

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

publică şi amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie 

pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobat în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 537/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Şologon Cristian Ioan - 

subsecretar de stat şi doamna Săvescu Alina - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

 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 adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Comisia au fost sesizată, în fond,  pentru raport comun 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). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Tache Paul - director în 

cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Tudose Nicolae - secretar de stat, doamna Baciu 

Vasilica - director şi domnul Croitoru Tinu - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice. 

 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 amânarea  proiectului de Lege cu două săptămâni, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond,  pentru raport comun cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare,ordine 

publică şi siguranţă naţională cu propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 611/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna  Dragnea Maria - ofiţer 

specialist înncadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  

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

Ovidiu-Ioan şi domnul deputat Popescu Virgil-Daniel. 

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

şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie 

durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu 

[COM(2018)673]. 

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

de stat şi doamna Ghiţă Luminiţa - şef serviciu în cadrul Ministerului Mediului, domnul Claudiu-

Sorin Roşu-Mareş - secretar de stat şi doamna Maura Herinean - consilier în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 doamna deputat Mînzatu Roxana a solicitat reprogramarea discuţiilor 

împreună cu Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru data de 

27.11.2018. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 Noiembrie 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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. 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. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 
 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


