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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 07.03.2017 
 

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 28 februarie, 1 și 
2 martie 2017. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZARE 
 

 
1. 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). 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 
(P.L.x. 538/2016). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind 
acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (P.L.x. 
25/2017). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2017). 

5. 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). 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (P.L.x. 533/2016). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 

7. Proiect de Lege privind raspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie 
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  (P.L.x. 98/2017). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 
(P.L.x. 110/2017). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 95/2017). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 88/2017). 

11. 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). 

12. Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 54/2017). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.l.x. 75/2017). 

14. Propunere legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x. 308/2013). 

15. Proiect de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (P.L.x. 
830/2007). 

16. Propunere legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 
17. Proiect de Lege privind holdingurile (P.L.x. 305/2010). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
18. Diverse 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 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. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
12. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
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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. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată 
că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 19 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 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 au participat în calitate de invitați domnul Robert Tudorache, 
secretar de stat și domnul Mircea Sandu, consilier superior în cadrul Ministerului Energiei. 

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

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

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind raspunderea diriginţilor de 
şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  
(P.L.x. 98/2017). 

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 proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012 (P.L.x. 110/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Havrileț Niculae, 
președinte, domnul Ștefan Stelian, domnul Daniel Chilea director în cadrul Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Robert Tudorache, secretar de stat, 
domnul Condrea Corneliu, director general în cadrul Ministerului Energiei, Cristina Coruț, 
inspector concurență, Raluca Vidău, inspector concurență în cadrul Consiliului Concurenței, 
Cristina Ionescu, director comercial, Petre Irina Roxana, reprezentant juridic în cadrul 
W.I.E.E. România și Frank Hajdinjak, președinte în cadrul Federației Asociațiilor Companiilor 
de Utilități Publice. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mohaci Mihai, domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Chiriță Dumitru, domnul Sergiu Vlad 
Cosmin, domnul Ștefan Ion și domnul Borza Remus Adrian. 

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 pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor (P.L.x. 538/2016). 

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 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 politică 
economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de 
stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (P.L.x. 25/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Irina Avram, director în 
cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnul Dima Cristian, secretar de stat în cadrul 
Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

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 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 mediu și 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2017). 

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 cu o săptămână, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și Comisia juridică, pentru disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 95/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Vîrșă Liviu Ionuț, șef 
serviciu în cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. 

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 transporturi și 
infrastructură și Comisia juridică, pentru disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (P.L.x. 88/2017). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  
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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 transporturi și 
infrastructură cu proiectul 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). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Popescu Cosmin, 
director în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și domnul 
Gelu Mareș director în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, și 
doamna Paraschiv Rodica. 

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 împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură și Comisia juridică, pentru disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (P.L.x. 54/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Gelu Mareș, director în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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 transporturi și 
infrastructură și Comisia juridică, pentru disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (P.l.x. 75/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Gelu Mareș, director în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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 propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului 
Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice "-S.A (P.l.x. 308/2013). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Bobâlcă Cornel, consilier 
public în cadrul Ministerului Energiei. 

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 propunerii legislative, 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 
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). 
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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 cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională cu proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 
apărare (P.L.x. 830/2007). 

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 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 și Comisiei pentru sănătate și familie cu proiectul de Lege 
pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (P.L.x. 
533/2016). 

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

La punctul DIVERSE s-a discutat: 
Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice. 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, și 

doamna Paraschiv Rodica. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 01 martie 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.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. 
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19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
 

Lucrările comisie s-au desfăsurat la nivel de raportori. În cadrul şedinței s-a dezbătut 
propunerea legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 

 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 2 martie 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. 

 
 

Lucrările comisie s-au desfăsurat la nivel de raportori. În cadrul şedinței s-a dezbătut 
Proiect de Lege privind holdingurile (P.L.x. 305/2010). 

 
 
 
 

Vicepreședinte, 
Chiriță Dumitru 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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