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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

                                                                                                                   
                                     

Data:02.05.2018         
 

 

 

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 11 și 12  aprilie 

2018. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

  

 1) Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 

euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor 

Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea 

Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"(PLx153/2018). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2017 

privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii(PLx94/2018). 

 3) Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind 

achiziţiile publice nr.98/2016(PLx151/2018). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 4) Diverse 

 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 11 aprilie 2018 au fost prezenţi 

următorii domni şi doamne deputat: 

 1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
 2. Petric Octavian    - Vicepresedinte   - P.S.D. 
 3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte   - P.N.L. 
 4. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
 5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
 6. Adnagi Slavoliub    - Secretar    - Minorități 
 7. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
 8. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
 9. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
10. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
11. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
12. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
13. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
14. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
15. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
16 . Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
17. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 
18. Ştefan Ion      - Membru    - PNL 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi: 

 1. Andrușcă Dănuț              - Membru    - P.S.D. 
 2. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru    - P.S.D. 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1230 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 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 

euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor 

Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea 

Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"(PLx153/2018). 
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 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 propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.98/2017 privind 

funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 

publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii(PLx94/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Puşcaş Bogdan - 

Preşedintele Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii domni/doamne deputat: domnul Iulian 

Iancu, domnul Bende Sandor, domnul Stancu Florinel şi doamna Mînzatu Roxana.  

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

şi servicii, a propus amânarea dezbaterilor pentru o săptămână, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achiziţiile 

publice nr.98/2016(PLx151/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Puşcaş Bogdan - 

Preşedintele Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. 

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

şi servicii, a propus întocmirea raportului preliminar de respingere, 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 12 aprilie 2018 au fost prezenţi 

următorii domni şi doamne deputat: 

  1. Iulian Iancu    - Președinte    - P.S.D. 
  2. Petric Octavian     - Vicepresedinte  - P.S.D. 
  3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte   - P.N.L. 
  4. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
  5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
  6. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
  7. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
  8. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
  9. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
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 10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
 11. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
 12. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
 13. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
 14. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E.  
 15. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
 16. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru   - Neafiliaţi 
 17. Ştefan Ion    - Membru   - PNL   
 
 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:                                     

  1. Andrușcă Dănuț    - Membru    - P.S.D. 
  2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru    - P.S.D. 
  3. Adnagi Slavoliub   - Secretar    - Minorități 
 
 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


