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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:08.11.2018         

 

 

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 06, 07 şi 08 

noiembrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1) Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 

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

energie (PLx 570/2018). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2018 

pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a 

unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire 

a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 562/2018). 

 3) Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 (PLx 531/2018). 

 4)  Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar 

aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin 

limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 (PLx 565/2018). 

 5) Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 610/2018). 
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 6) Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 611/2018). 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 594/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 8) 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). 

 9) Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale (PLx 

639/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 10) Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conţin 

o proporţie mai mică de 95% de origine animală (PLx 607/2018). 

 11) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PLx 

569/2018). 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 12) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 noiembrie  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. 
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. 
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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. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 

  

   

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru mediu şi 

achilibru ecologic au început în data de 06 noiembrie 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 16 deputaţi din totalul de 20 deputaţi 

membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar 

comisia aprobă în unanimitate.  

 Comisiile au fost sesizate, în fond,  pentru raport comun, cu proiectul de Lege privind 

modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 570/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Zoltan Nagz-Bege - 

vicepreşedinte şi domnul Alicuş Viorel - director general în cadrul Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei şi domnul Toncea Tudor - consilier în cadrul Ministerului 

Energiei.  

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

deputat Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Bumb 

Sorin-Ioan,domnul deputat Ştefan Ion şi domnul deputat Toma Ilie.   

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 

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

 Comisiile au fost sesizate, în fond,  pentru raport comun, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de 

introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare 

şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de 

raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie (PLx 562/2018). 
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 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitaţi domnul Zeveleanu Cornel - 

director general adjunct, domnul Tudorache Robert - secretar de stat şi Rădulescu Răzvan 

- şef serviciu în cadrul Ministerului Energiei, doamna Marinescu Luciana - consilier şi 

doamna Fuior Anda Luana - consilier în cadrul Ministerului Economiei. 

 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, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisiile au fost sesizate, în fond,  pentru raport comun, cu propunerea legislativă 

pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 (PLx 

531/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Tudose Nicolae - 

secretar de stat şi doamna Baciu Vasilica - director în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice.   

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

deputat Prună Cristina Mădălina şi domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan.    

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisiile au fost sesizate, în fond,  pentru raport comun, cu proiectul de Lege pentru 

stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE 

privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 

astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze 

cu efect de seră până în anul 2020 (PLx 565/2018).  

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Niculescu Ramona - 

director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, domnul Cruceanu Sergiu - 

consilier şi domnul Pătraşcu Lucian - consilier în cadrul Ministerului Mediului. 

 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, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu  Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare,ordine 

publică şi siguranţă naţională cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonaţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 610/2018). 
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 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director, domnul Mareş Gelu - şef serviciu 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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 611/2018). 

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

director, domnul Mareş Gelu - şef serviciu 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 propunerii legislative cu amendamente 

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

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu  Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi cu  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 594/2018).  

 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 adoptarea 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 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). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Răsboiu Alexandru - 

manager public în cadrul  Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive. 

 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 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

cu proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii fiscale (PLx 639/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Macarie Aurel - 

consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Claudiu Sorin Roşu Mareş - 

secretar de stat şi doamna Elena Filip - şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.     

 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 cu 

amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind comercializarea 

produselor alimentare care conţin o proporţie mai mică de 95% de origine animală (PLx 

607/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Claudiu Sorin Roşu 

Mareş - secretar de stat şi domnul Nica Ionuţ Cătălin - şef serviciu în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi doamna Mincă Liliana - vicepreşedinte a Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. 

 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 respingerea  proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol (PLx 569/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Claudiu Sorin Roşu 

Mareş - secretar de stat şi doamna Ştefan Silvia - consilier în cadrul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 

 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 majoritate de voturi. 

  

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 07 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. 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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 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. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
4. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
5. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
6. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
7. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
8. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
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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. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 

 
 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


