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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
 
Data:06.09.2018         

 

 

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 4, 5 şi 6 

septembrie 2018. 

 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

 SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1)  Propunere legislativă privind susţinerea autovehiculelor poluante, cu vechime mai 

mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4500 de lei, pentru achiziţia de 

panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse 

alternativ/ecologice(PLx385/2018).  

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 2) Propunere legislativă de modificare şi completare a legii 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, 

republicată(PLx425/2015). 

 3) Propunere legislativă  de modificare şi completare a legii 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 

energie, republicată(PLx210/2016). 
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 4)  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx380/2018). 

 5) Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx381/2018). 

  

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

  

 6) Diverse 

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 04 septembrie  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. 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. 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.  

 
 
  

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

finanţe şi bănci au început în data de 04 septembrie 2018  la ora 1000 şi au fost conduse de 

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

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

echilibru economic şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, cu propunerea legislativă 

privind susţinerea autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de 

voucher valoric, în sumă de 4500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice 

cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice(PLx385/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Corcheş Dorin-

vicepreşedinte şi domnul Paul Şerbănescu - şef birou în cadrul Administraţiei Fondului 

pentru Mediu  

 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 unanimitate  de voturi. 

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

ecologic, cu propunerea legislativă de modificare şi completare a legii 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 

energie, republicată(PLx425/2015). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitat domnul Nagy-Bege Zoltan - 

vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi domnul 

Maioreanu Andrei - secretar de stat şi doamna Felicia Răcăşanu - director 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, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic, cu propunerea legislativă  de modificare şi completare a legii 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 

energie, republicată(PLx210/2016). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitat domnul Nagy-Bege Zoltan - 

vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi domnul 

Maioreanu Andrei - secretar de stat şi doamna Felicia Răcăşanu - director în cadrul 

Ministerului Energiei. 

 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 propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate  de voturi. 

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

imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

publice(PLx380/2018). 

  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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate  de voturi. 

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

imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, cu propunerea legislativă pentru completarea art.118 din 

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

publice(PLx381/2018). 

 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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate  de voturi. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc dezbateri. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 05 septembrie 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. 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. 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. 
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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.  

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 septembrie 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
4. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


