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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:01.11.2018         

 

 

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 30, 31 

octombrie şi 01 noiembrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1)  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 

nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi 

a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 

560/2018). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al 

regimului străinilor (PLx 561/2018). 

 3) Proiect de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (PLx 575/2018). 

 4)  Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor 

contaminate (PLx 574/2018). 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

(PLx 578/2018). 
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 6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2018 

privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului 

Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (PLx 549/2018). 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local (PLx 520/2018). 

 8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare 

Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (PLx 544/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 9) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 37/2015). 

 10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 

securităţii (PLx 505/2018). 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 11) Diverse. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a 

aparatelor consumatoare de combustibil(PLx 507/2018). 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 30 octombrie  2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Popa Ştefan Ovidiu    - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Petric Octavian    - Vicepresedinte - P.S.D. 
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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. 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

  

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 30 octombrie 2018, domnul 

deputat Iulian Iancu - preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii a fost înlocuit de către 

domnul deputat Popa Ştefan Ovidiu, conform deciziei nr.3b-14/909 din data de 30.10.2018 

a Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat.  

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 30 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 17 deputaţi 

din totalul de 20 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate 

pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.  

 La solicitarea Comisiei domnul Vişan Doru - secretar de stat şi doamna Paciu 

Gabriela - director cabinet au prezentat punctul de vedere al Ministerului Energiei cu privire 

la ciclul nuclear precum şi la continuarea activităţii exploatărilor miniere Lupeni şi Lonea. 

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

echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu (PLx 560/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cornel Breziucă - 

preşedintele Agenţiei Fondului pentru Mediu şi doamna Gabriela Ciot - secreatar de stat în 

cadrul ministerului Afacerilor Externe. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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 mediu şi 

echilibru ecologic şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor 

(PLx 561/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat Cîrdei Ionuţ-Iulian - director în 

cadrul Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti. 

 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 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 proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (PLx 575/2018).  

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Dorobanţu Marius - 

director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 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 majoritate de voturi. 

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

echilibru ecologic şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu 

Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate 

(PLx 574/2018).  

 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 amânarea 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 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

(PLx 578/2018). 
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 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Sirma Caraman - 

secretar de stat şi domnul Costache Gabriel - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării 

regionale şi Administraţiei Publice. 

 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 majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare 

de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

(PLx 549/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Radu Cristian - şef 

direcţie - Centru Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi domnul Dorobanţu Marius - director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

 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 pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local (PLx 520/2018).  

 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 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 muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru învăţămînt, ştiinţă, tineret şi sport cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în 

Sistem Dual din România (PLx 544/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Petru Andea - secretar 

de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi domnul Stelian Fedorca - preşedintele 

Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.    
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, domnul deputat 

Popescu Virgil-Daniel, domnul deputat Toma Ilie, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, 

domnul deputat Mohaci Mihai, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina, domnul deputat 

Bumb Sorin-Ioan, domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi domnul Stelian Fedorca - preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Formare 

Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.    

 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 votată după cum urmează: 7 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi o abţinere. 

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

imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 37/2015). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Bucur Cristian - director 

tehnic în cadrul Registrului Auto Român, domnul Grigore George - director adjunct şi 

doamna Dragnea Maria - Ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române.     

 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 adoptarea  proiectului de Lege cu amendamente admise 

şi respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (PLx 505/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Carmen Elian - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul 

Badea Eduard - director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi doamna 

Gabriela Ciot - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.        

 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 adoptarea  proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 Comisia a fost sesizată pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil(PLx 507/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Mircea Man - director, 

domnul Florin Rădoi - director general şi domnul Florenţiu Vintilă - şef serviciu în cadrul  

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Roman Sorin-Marian - 

inspector de stat şef, domnul Motounu Daniel-Cătălin - director şi domnul Mizdran Mihăiţă - 

consilier juridic în cadrul Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, doamna Timofte Ioana - director general şi  

domnul Gheorghiţă Gabriel - director juridic în cadrul Companiei Naționale pentru Controlul 

Cazanelor, Instalaţiilor De Ridicat şi Recipientelor Sub Presiune şi domnul Ivan Constantin 

- secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei.  

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

Popescu Virgil-Daniel, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina şi domnul deputat Stancu 

Florinel. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 31 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. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
14. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
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2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
4. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01 Noiembrie 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. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
8. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
9. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
10. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
12. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
13. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
14. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
15. 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. 
4. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
5. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


