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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
 
Data:31.05.2018         

 

 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 şi 31 mai 

2018. 

 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

   

  

   

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 1) Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele 

electrice (PLx 560/2017). 

 2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2018 

privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică (PLx 

283/2018). 

 3) Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind 

menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la 

Cernavodă (PLx 318/2018). 

 4) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

(PLx 295/2018). 
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 5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA (PLx 128/2018). 

   

   

  

  

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 

 

 6) Comunicarea Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social 

European – Noile avantaje pentru protecția consumatorilor [COM(2018)183]. 

 

           7) Diverse 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 30 mai 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   - Neafiliaţi 
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 au început în data de 30 mai 2018  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 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, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul 

de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice (PLx 

560/2017). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Baciu Vasilica-director 

în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

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

Popescu Virgil-Daniel şi domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan. 

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 majoritate de voturi.  

Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 

alimentării cu energie electrică (PLx 283/2018). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Alicuş Viorel-director 

general în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul 

Nazarie Liviu-inspector concurenţă şi doamna Hermina Vîte-inspector concurenţă în cadrul 

Consiliului Concurenţei. 

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

Prună Cristina-Mădălina şi domnul deputat Popescu Virgil-Daniel. 

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, cu proiectul de Lege pentru asigurarea strategiei 

naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei 

prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearoelectrică de la Cernavodă (PLx 318/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Dumitrescu Nicolae-

consilier şi doamna Constantinescu Andreea-consilier în cadrul Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare, domnul Nazarie Liviu-inspector concurenţă şi doamna 

Dumitrescu Constanţa-consilier în cadrul Consiliului Concurenţei. 
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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 amânarea proiectului de Lege 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 proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

(PLx 295/2018). 

 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, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 

(PLx 128/2018). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Panait Adrian-director 

în cadrul Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi doamna Mureşan 

Simona-director executiv în cadrul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici şi Mijlocii. 

 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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu Comunicarea Parlamentului European, Consiliu 

și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru protecția consumatorilor 

[COM(2018)183]. 

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 comisia a avut următoarea activitate:  

 

 În urma retrimiterii de la plen a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă,  precum şi pentru modificarea şi 
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completarea Legii concurenţei nr.21/1996(PLx326/2017) şi a propunerii legislative de 

modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare(PLx582/2017) în data de 30.05.2018, Comisia pentru industrii şi servicii împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-au reunit în şedinţă comună  pentru raport 

comun suplimentar în data de 30.05.2018. 

 Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Nicolicea Eugen, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care constată că există cvorum şi propune 

dezbaterea actelor normative. 

 În urma dezbaterilor cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a 

dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996(PLx326/2017), domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi propune adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

 În urma dezbaterilor cu privire la propunerea legislativă de modificare a Legii 

concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare(PLx582/2017) 

domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

propune adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 31 mai 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
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   - Neafiliaţi 
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. 
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 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

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

 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


