
 1

  

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

                                                                                                                                          Data:06.03.2018 
        

 

 

 

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 27,28 februarie 

respectiv 01 martie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea 

disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor 

moderne de plată (PLx 35/2018). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 

 2) Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselor(PLx 590/2017). 
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 3) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între 

Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, 

semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles(PLx 28/2018). 

 4) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 601/2014). 

 5) Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 555/2017). 

 6) Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice(PLx 203/2016). 

 7) Proiect de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau 

produse petroliere(PLx 364/2017). 

 

 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

  

 

 8) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 februarie 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 

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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
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12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 

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. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte   - P.N.L. 

2. Petric Octavian                            - Vicepresedinte       - P.S.D. 

3. Andrușcă Dănuț              - Membru    - P.S.D. 

4. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru    - P.S.D. 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1000 şi au fost conduse de 

domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că 

există cvorum, respectiv sunt prezenţi 15 deputaţi din totalul de 19 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 privire la Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru 

întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de plată (PLx 35/2018). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Codrea Claudiu, şef serviciu 

în cadrul Ministerul Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputati: domnul Iulian Iancu, doamna 

Prună Cristina Mădălina.   

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 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 raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice cu privire la Propunerea legislativă pentru Propunerea 

legislativă privind marcarea calităţii produselor(PLx 590/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Dobrescu Dana şi 

doamna Virgolici Victoria din partea Romalimenta, doamna Fătulescu Carmen, consilier 

superior în cadrul Ministerului Economiei şi doamna Stuparu Camelia, director în cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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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 întocmirea unui raport preliminar de respingere a propunerii legislative, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu privire la Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe 

de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles(PLx 

28/2018). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Pietro Pavoni, consilier în 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  

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 raport favorabil, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Propunerea legislativă  pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice(PLx 601/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin, 

directorul Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi domnul 

Bodea Marian director adjunct al Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul director 

Brăcea Florentin.  

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

şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar de respingere a propunerii legislative, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Proiectul de Lege pentru 

completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice(PLx 555/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin, 

directorul Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi domnul 
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Bodea Marian director adjunct al Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul director 

Brăcea Florentin. 

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

şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar favorabil, cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu privire la Propunerea legislativă pentru 

completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 203/2016). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin, 

directorul Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, domnul Bodea 

Marian director adjunct al Direcţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 

şi domnul Catană Florin, directorul Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare 

Autovehicule. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul director 

Brăcea Florentin. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  cu unanimitate  de 

voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu privire la Proiectul de Lege privind constituirea 

şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (PLx 364/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Stoican Liviu, Şef serviciu 

în Ministerul Energiei şi domnul Robert Tudorache, secretar de stat în Ministerul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul director 

Brăcea Florentin şi domnul secretar de stat Robert Tudorache. 

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

şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar favorabil, cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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          Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 februarie 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 

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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 

12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 

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. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte   - P.N.L. 

2. Petric Octavian                            - Vicepresedinte       - P.S.D. 

3. Andrușcă Dănuț              - Membru    - P.S.D. 

4. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru    - P.S.D. 

 

     

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

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01 martie 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
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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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 

12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 

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. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte   - P.N.L. 

2. Petric Octavian                          - Vicepresedinte       - P.S.D. 

3. Andrușcă Dănuț             - Membru    - P.S.D. 

4. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru    - P.S.D. 

5. Prună Cristina Mădălina   - Membru   - U.S.R. 

 

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

 
 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 
 
 


