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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:25.10.2018         

 

 

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 23, 24 şi 25 

octombrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 

 1)  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu(PLx529/2018). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2018 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere 

a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru 

perioada 2017-2020(PLx517/2018). 

 3)  Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii(PLx521/2018). 

 4)  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea şi efectelor consumului produselor din tutun(Plx541/2018). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 5)  Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore(PLx33/2018). 

  

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 6) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 octombrie  2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Oteşanu Daniela    - 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. Boboc Valentin    - Membru   - P.S.D.  
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
9. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Suciu Vasile-Daniel     - Membru   - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
13. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
14. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
15. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
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. 
20. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 octombrie  2018 domnul 

deputat Iulian Iancu a fost înlocuit de doamna deputat Oteşanu Daniela conform deciziei nr. 

3b-14/874 din 22.10.2018 a Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul 

deputat Andruşcă Dănuţ a fost înlocuit de domnul deputat Boboc Valentin conform deciziei 

nr. 3b-14/875 din 22.10.2018 a Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat iar 

domnul deputat Mircea Drăghici o fost înlocuit de domnul deputat Suciu Vasile-Daniel 
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conform deciziei nr. 3b-14/891 din 23.10.2018 a Grupului Parlamentar al Partidului Social 

Democrat. 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 23 octombrie 2018  

la ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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 mediu şi 

echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu(PLx529/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Cornel Breziucă - 

preşedintele Agenţiei Fondului pentru Mediu. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, doamna 

deputat Prună Cristina Mădălina şi domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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 proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind 

lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 

Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de 

la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020(PLx517/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Sorin Valeriu Naş - 

secretar de stat şi domnul Rogojan Mihai Ciprian - director cabinet în cadrul Ministerului 

Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a  proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 

Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii(PLx521/2018). 

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

consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.    
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru sănătate şi 

familie cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea şi efectelor consumului produselor din tutun(Plx541/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care 

a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au început 

în data de 23 octombrie 2018  la ora 1200 şi au fost conduse de domnul deputat Budăi 

Marius-Constantin, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Comisia a fost sesizată în fond,  împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu Legea privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 

petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore(PLx33/2018). Legea a fost retrimisă 

în parlament,  spre reexaminare, la cererea Preşedintelui României.   

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Iura-Florin Horaţiu 

secretar de stat, Dan Matei - director general şi Toma Gheorghiţa - şef serviciu în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, domnul Nagy-Bege Zoltan - vicepreşedinte înn cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Ursărescu Dorinel 

- consilierul preşedintelui Agenţiei Nationale pentru Resurse Minerale, domnul Tudorache 

Robert - secretar de stat şi domnul Florin Gheorghe - director general în cadrul Ministerului 

Energiei, domnul Cătălin Niţă - director executiv şi domnul Andrei Ionache - expert fiscalitate 

în cadrul Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze, domnul Rudău Tudor - inspector şef antifraudă 

şi domnul Robert Hofner - director general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, domnul Adrian Badea - expert fiscalitate, domnul Ştirbu Alin - director adjunct, 

domnul Roşu Dan - director executiv, doamna Daraban Dana - director comunicare şi 

domnul Filip Neagu - membru în cadrul Asociaţiei Române a Concesionarilor din Marea 

Neagră. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, domnul 

deputat Popescu Virgil Daniel, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Bumb 
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Sorin, domnul deputat Bende Sándor, domnul deputat Ştefan Ion, doamna deputat Mînzatu 

Roxana şi doamna deputat Prună Cristina Mădălina. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Budăi Marius-Constantin, preşedintele Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, a propus adoptarea Legii cu amendamente admise şi 

respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 24 octombrie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
2. Petric Octavian    - Vicepresedinte - P.S.D. 
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
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. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 25 octombrie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
2. Petric Octavian    - Vicepresedinte - P.S.D. 
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
5. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
6. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
7. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
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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. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
3. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


