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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:03.04.2018         

 

 

 

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  respectiv 

29 martie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

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

nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 

(PLx 95/2018). 

 2)  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei sălbatice (PLx 104/2018). 

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

nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (PLx 120/2018). 

 4)  Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral 

privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu (PLx 122/2018). 

 5) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător (PLx 123/2018). 

 6) Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 

reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor (PLx 133/2018). 

 7) Proiect de Lege privind precursorii de droguri (PLx 118/2018). 
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 8) Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona 

montană (PLx 134/2018). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

   

 9) Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 115/2018). 

 10) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 117/2018). 

 11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii (PLx 94/2018). 

 12) Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi 

stimularea creării de noi locuri de muncă (PLx 592/2017). 

 13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

  

 14) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 martie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 

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

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

 4. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  

 5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 

 6. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 

 7. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
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 8. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 

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

10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 

11. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 

12. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 

13. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 

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

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

16. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 

 

          De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi: 

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

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

  3. Adnagi Slavoliub    - Secretar    - Minorități 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1230 şi au fost conduse 

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

constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 16 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 mediu şi 

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

Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile 

industriale(PLx 95/2018). 

  La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi următorii domni şi doamne: 

Neculăescu Laurenţiu-secretar de stat, Dorina Mocanu-director, Moisă Niculina-consilier, 

Chidu Iuliana-director adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Luminiţa Moroianu-şef 

departament Focus energetic.  

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

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

doamna deputat 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 majoritate de voturi. 

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

echilibru ecologic cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
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a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx 104/2018). 

  La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul  Uricec Eugen 

Constantin-secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului.  

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

Bende Sandor. 

 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 majoritate de voturi. 

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

protecţie socială cu privire la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (PLx 

120/2018). 

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 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 buget, finanţe 

şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu privire la Propunerea legislativă 

privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi 

al 14-lea salariu (PLx 122/2018). 

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 avizarea negativă a proiectului de Lege cu amendamente 

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

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

echilibru ecologic cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (PLx 123/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi următorii domni şi doamne: 

Neculăescu Laurenţiu-secretar de stat, Dorina Mocanu-director, Moisă Niculina-consilier și 

Chidu Iuliana-director adjunct în cadrul Ministerului Mediului. 

 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 propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 
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  Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 

reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor (PLx 133/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Macarie Aurel, consilier 

în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

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 favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru avi care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

proiectul de Lege privind precursorii de droguri (PLx 118/2018). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Andrei Mihai-ofițer de 

poliție din 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 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 agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană (PLx 134/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Latu Lazăr-director 

general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și domnul Macarie Aurel - 

consilier în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

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 favorabilă a 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, de disciplină și imunități cu propunerea legislativă pentru 

completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice (PLx 115/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Duculescu Dorin 

Eugen-consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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 amânarea 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, de disciplină și imunități cu propunerea legislativă pentru 

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

drumurile publice (PLx 117/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Brăcea Florentin-

chestor și domnul Badea Marian-director adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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 juridică, de disciplină și 

imunități cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii (PLx 

94/2018). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu și 

domnul Bende Sandor. 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Lungu Alis-atașat 

diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială cu privire la propunerea legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de 

piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă (PLx 592/2017). 

 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 propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 
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de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

Dezbaterile proiectului de Lege au avut loc la nivel de raportori. 

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 martie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

  1. Iulian Iancu    - Președinte    - P.S.D. 

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

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

  4. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  

  5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 

  6. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 

  7. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 

  8. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 

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

 10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 

 11. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 

 12. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 

 13. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 

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

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

 16. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru   - Neafiliaţi 

 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

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

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

  3. Adnagi Slavoliub    - Secretar    - Minorități 

 

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

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 29 martie 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 1. Iulian Iancu             - Președinte             - P.S.D. 

 2. Petric Octavian                      - Vicepresedinte       - P.S.D. 
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 3. Popescu Virgil Daniel            - Vicepreședinte      - P.N.L. 

 4. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  

 5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 

 6. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 

 7. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 

 8. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 

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

10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 

11. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 

12. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 

13. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 

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

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

16. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru   - Neafiliat 

 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi: 

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

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

 3. Adnagi Slavoliub    - Secretar    - Minorități 

  

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

 
 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 


