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 PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
           Data: 12.03.2020  

 

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 10, 11 și 12 

martie 2020.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1) Reexaminare la Cererea Președintelui României a Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 

modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru 

completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PLx 

567/2008/2018). 

 2) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în 

contractele de credit (PLx 662/2019). 

 3) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive 

sau intempestive (PLx 663/2019). 

 4) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive 

(PLx 664/2019). 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice (PLx 419/2018). 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

6) Diverse. 

simona.tirzioru
Original
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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 

electronice (PLx. 422/2019). 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 martie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bumb Sorin-Ioan    - Vicepreședinte - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO Europa 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L.  
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO Europa 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D.  
12. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați 
13. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa 
14. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L înlocuit de domnul 

Remus Adrian Borza 
15. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
16. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L.  
17. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa 
18. Ștefan Ion     - Membru   -P.N.L. înlocuit de domnul 

Matei Adrian Dobrobie 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. 
2. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.  
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - Neafiliați 

 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au continuat în data de 10 martie 2020  

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 19 deputaţi din 

totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normative aflate pe  

ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La lucrările comisiei din data de 10 martie 2020 domnul deputat Dan Remus Adrian 

Borza l-a înlocuit pe domnul deputat Popescu Virgil Daniel și domnul deputat Matei Adrian 

Dobrobie l-a înlocuit pe domnul deputat Ion Ștefan conform hotărârii Grupului Parlamentar 

al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport suplimentar, cu Reexaminare la 

Cererea Președintelui României a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 

public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 

din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PLx 567/2008/2018). 

  La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Guvernului 

României doamna Pufleni Andra Raluca – consilier și doamna Baciu Vasilica – director în 

cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, doamna Mirela Pleșca – 

director și domnul Răzvan Constantinescu – șef serviciu în cadrul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul 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 întocmirea unui raport suplimentar de adoptare asupra 

proiectului de Lege cu amendamente admise și respinse,  propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi.  

Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege 

privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit (PLx 

662/2019). 

Comisiile și-au desfășurat lucrările în ședință comună și au fost conduse de domnul 

deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, a propus întocmirea unui raport comun de adoptare asupra 

proiectului de Lege, cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege 

privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive (PLx 

663/2019). 

Comisiile și-au desfășurat lucrările în ședință comună și au fost conduse de domnul 

deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, a propus întocmirea unui raport comun de adoptare asupra 

proiectului de Lege, cu amendamente respinse, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege 

privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive (PLx 664/2019). 

Comisiile și-au desfășurat lucrările în ședință comună și au fost conduse de domnul 

deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Halici Nicușor, președintele Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, a propus întocmirea unui raport comun de adoptare asupra 

proiectului de Lege, cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 

asupra sistemului achiziţiilor publice (PLx 419/2018).  

 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 amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 

electronice (PLx. 422/2019). 

 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 adoptarea a proiectului de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2019 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind 

organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile 

electronice, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul diverse nu au avut loc discuții. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 11 martie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bumb Sorin-Ioan    - Vicepreședinte - P.N.L. 
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO Europa 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L.  
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO Europa 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D.  
12. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați 
13. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa 
14. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
15. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
16. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. 
2. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - Neafiliați 
4. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
5. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

Lucrările comisiei s-au desfășurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 martie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bumb Sorin-Ioan    - Vicepreședinte - P.N.L. 
4.  Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO Europa 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L.  
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO Europa 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D.  
12. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați 
13. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa 
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14. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
15. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
16. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. 
2. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.  
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - Neafiliați 
4. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
5. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.   

 

Lucrările comisiei s-au desfășurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


