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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 21.02.2017 
 

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 15 și 16 februarie 
2017. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZARE 
 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori (P.L.x. 511/2016). 

2. Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (P.L.x. 527/2016). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea consumului de tutun (P.L.x. 531/2016). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (P.L.x. 3/2017). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (P.L.x. 5/2017). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare pentru creştere 2014-2020), semnat 
la Bucureşti, la 15 iulie 2016 (P.L.x. 14/2017). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri 
suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor 
lactate (P.L.x. 49/2017). 
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8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2016). 

9. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţa Rutieră – 
ARSR (P.l.x. 91/2017). 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind 
acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (P.L.x. 
25/2017). 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-
S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative (P.l.x. 26/2017). 

12. Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale (P.L.x. 31/2017). 

13. Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare 
din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi 
culturală a României (P.L.x. 47/2017). 

14. Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice (P.L.x. 48/2017). 

 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 
 15. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat 
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe 
de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 (P.L.x. 17/2017). 

 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
16. Diverse 
 
 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 15 februarie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L.  
5. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
6. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
8. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
9. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
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11. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
12. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
13. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. – a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
14. Petric Octavian    - Membru   - P.S.D. 
15. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
16. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
17. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 
18. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
2. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
 

 
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 18 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 buget, finanțe și 
bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (P.L.x. 
511/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Pandelică Bogdan, 
președinte în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

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

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, finanțe și 
bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege privind modificarea 
articolului 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori (P.L.x. 527/2016). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Pandelică Bogdan, 
președinte în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

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 sănătate și 
familie cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 
prevenirea şi combaterea consumului de tutun (P.L.x. 531/2016). 

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 avizarea negativă 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, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (P.L.x. 3/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy, secretar de 
stat 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (P.L.x. 5/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy, secretar de 
stat 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România 
şi Banca Europeană de Investiţii (România UE co-finanţare pentru creştere 2014-2020), 
semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016 (P.L.x. 14/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Attila Gyorgy, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Morărescu Viorel, 
director și domnul Nica Ionuț Cătălin, șef serviciu in cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

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, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru 
etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (P.L.x. 49/2017). 

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 proiectului de Lege cu o săptămâna la solicitarea 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2016). 
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La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Robert Tudorache, 
secretar de stat, domnul Corneliu Condrea, director general în cadrul Ministerului Energiei și 
domnul Cucu Marian, director în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Popescu Virgil Daniel, domnul Adnagi Slavoliub, domnul Borza Remus Adrian și domnul 
Mohaci Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Legecu două săptămâni, propunere care 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură cu proiectul de Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Române pentru Siguranţa 
Rutieră – ARSR (P.l.x. 91/2017). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu și 
doamna Paraschiv Rodica. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă 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 buget, finanțe și 
bănci și Comisiei pentru politică econmică, reformă și privatizare cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual 
având ca obiectiv dezvoltarea regională (P.L.x. 25/2017). 

La lucrările sedinței au participat în calitate de invitați domnul Attila Gyorgy, secretar de 
stat și doamna Irina Avram, director general în cadul Ministerului Finanțelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Popescu Virgil Daniel, domnul Bende Sandor, domnul Borza Remus Adrian și domnul Mohaci 
Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu o săptămână, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A. şi înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.l.x. 26/2017). 

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 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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 
în cadrul administraţiei publice centrale (P.L.x. 31/2017). 

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 avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport cu proiectul de Lege privind stimularea personalului de cercetare, 
inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare 
economico-socială şi culturală a României (P.L.x. 47/2017). 

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 avizarea negativă 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 agricultură, 
silvicultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în 
agricultură, pe baza bonurilor valorice (P.L.x. 48/2017). 

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 avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 
parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 
(P.L.x. 17/2017). 

La lucrările sedinței au participat în calitate de invitați domnul Victor Micula, secretar de 
stat și 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 adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 februarie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
7. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
8. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
9. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
10. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
11. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
12. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
13. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
14. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
15. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
16. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
17. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
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De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 
1. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
2. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
3. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
Dumitru Chiriţă 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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