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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 28.02.2017 
 

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 21, 22 și 23 
februarie 2017. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZARE 
 

 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri 

suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor 
lactate (P.L.x. 49/2017). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2016 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 122/2017). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (P.L.x. 
113/2017). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 
privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea 
Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. (P.L.x. 111/2017). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 

5. Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a 
cumpărărilor (P.L.x. 704/2015). 

6. Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" -
S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş (P.L.x. 481/2014). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România (P.L.x. 438/2016). 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 
achiziţiilor publice (P.L.x. 512/2016). 

15. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 / 
2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.l.x. 74/2017). 

16. Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite (P.L.x. 522/2016). 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
17. Diverse 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 februarie 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. 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. 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. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 22 februarie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte - U.D.M.R. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Marton Arpad 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - 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.S.D. 
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. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. – a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început 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 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru 
etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (P.L.x. 49/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Anghel Paul, director 
general în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și domnul Nica Ionuț 
Cătălin, șef serviciu in cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Adnagi Slavoluib, domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Borza Remus Adrian și domnul 
Bontea Vlad. 

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 unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei 
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publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 
privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (P.L.x. 
122/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Attila Gyorgy, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și doamna Sirma Caraman, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Borza Remus Adrian și doamna Mînzatu Roxana. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, 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 proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 
(P.L.x. 113/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Frăsineanu Mihaela, 
director general în cadrul Ministerului Mediului și doamna Cazana Manuela, consilier 
superioar în Ministerul Economiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mohaci Mihai, domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Bumb Sorin, domnul Borza Remus 
Adrian și doamna Mînzatu Roxana. 

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 unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisie pentru politică 
economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A. (P.L.x. 111/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Corina Popescu, secretar 
de stat în cadrul Ministerului Energiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mohaci Mihai, domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Bumb Sorin, domnul Borza Remus 
Adrian și domnul Toma Ilie. 

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 unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu 
propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a 
cumpărărilor (P.L.x. 704/2015). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna State Mirela, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor 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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare cu proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral 
de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian 
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Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş (P.L.x. 481/2014). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Dragoș Titea, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Transporturilor. 

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 menținerea raportului inițial de respingere  a proiectului de Lege, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură cu proiectul de Lege modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România (P.L.x. 438/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Popescu Cosmin, director 
în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Adnagi Slavoluib și domnul Popescu Virgil Daniel. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămâna, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu Comisia pentru juridică, de disciplină și imunități cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor 
publice (P.L.x. 512/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Cristian Dima, secretar de 
stat  în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Bumb Sorin, domnul Borza Remus Adrian și doamna Mânzatu Roxana. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu Comisia juridică, de disciplină și imunități cu 
proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 / 2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (P.l.x. 74/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Pușcaș Bogdan, 
președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții 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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu Comisia juridică, de disciplină și imunități cu 
propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite (P.L.x. 522/2016). 

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

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 februarie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
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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. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
8. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
9. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
12. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
13. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
14. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
15. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
18. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
19. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 
 

 
 
 

Vicepreşedinte, 
Dumitru Chiriţă 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 


		2017-03-02T11:34:40+0200
	Simona Tirzioru




