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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Data: 10.10.2017 

 
 

S I N T E Z A 
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 4 octombrie 2017. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (P.L.x. 302/2017). 
 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
2. Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 

schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (P.L.x. 
238/2017). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
(P.L.x. 380/2014). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 
(P.L.x. 110/2017). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
 5. Diverse 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 4 octombrie 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. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
8. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
9. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
12. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
13. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
14. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. – a fost înlocuit de 

domnul Neagu Nicolae 
16. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
2. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E.  
 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1300 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată 
că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 17 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 buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 (P.L.x. 302/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Lungu Șerban, director 
în Ministerul Apărării Naționale, domnul Enache Eugen, director în Ministerul Afacerilor 
Externe și domnul Crețu Lucian, director general adjunct în 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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu 
proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, 
schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază (P.L.x. 
238/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Bogdan Pandelică, 
președinte, domnul Emil Niță, vicepreședinte și doamna Laura Răduț, șef serviciu în cadrul 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

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 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 administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (P.L.x. 380/2014). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Aurelia Simion, consilier 
în Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, domnul 
Liviu Sotican, șef serviciu și doamna Cristina Irimescu, consilier 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 adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise și 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012 (P.L.x. 110/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Robert Tudorache, 
secretar de stat în Ministerul Energiei și domnul Calotă Emil, vicepreședinte în cadrul 
Autorității 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 amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

 
 
 
 

Vicepreședinte, 
Dumitru Chiriță 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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