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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:09.05.2018         

 

 

 

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 08, 09 şi 10 mai 

2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale 

voluntare(PLx237/2018). 

 2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2018 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii(PLx232/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 3) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi 

cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua 

Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016(PLx230/2018). 

 4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România(PLx509/2017). 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006(PLx129/2018). 
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  6)  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale(PLx208/2018). 

 7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 

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

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative(PLx198/2017). 

 8)  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 

organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 

alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.158/2016(PLx234/2018). 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

  

 9) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 mai 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
9. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
13. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
14. Sitterli Ovidiu-Ioan   - Membru   - Neafiliaţi 
15. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
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 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Drăghici Mircea-Gheorghe            - Membru   - 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 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 buget, finanţe 

şi bănci cu propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale 

voluntare(PLx237/2018). 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel. 

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 majoritate de voturi. 

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

familie cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2018 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii(PLx232/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Minzer Cristian-secretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel şi doamna Prună Mădălina Cristina. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, propunere care a 

fost aprobată cu majoritate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 

parteneriat privind relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 

octombrie 2016(PLx230/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat  domnul Minzer Cristian-secretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 În cadrul dezbaterilor au 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, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România(PLx509/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Tomoiaga Bogdan-

secretar de stat, doamna Tatu Carmen-director juridic şi domnul Juncu Liviu-consilier în 

cadrul Ministerului Turismului, domnul Istrate Nicolae-vicepreşedintele Federaţiei 

Patronatelor din Turismul Românesc, domnul Demetriade  Nicolae-preşedinte şi doamna 

Prună Mariana-consilier juridic în cadrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi 

domnul deputat Dobre Titus Dobre. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, doamna deputat 

Prună Mădălina Cristina şi domnul deputat Popescu Virgil Daniel. 

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. 

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

amenajarea teritoriului, cu proiectul de lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr.51/2006(PLx129/2018). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Alexa Bogdan-

preşedinte şi doamna Pop Rodica-director în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, domnul Tudose Nicolae-secretar de stat şi 

doamna Baciu Vasilica-director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, doamna deputat 

Prună Mădălina Cristina şi domnul deputat Popescu Virgil Daniel. 

 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.  

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

imunități cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale(PLx208/2018). 

 În cadrul dezbaterilor au 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 proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi.  

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

ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative(PLx198/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Borş Ionel-preşedinte 

Confederaţiei Patronale din Industria Română, Domnul Dumitrescu Dan-project manager, 

doamna Georgescu Adina-director afaceri europene şi domnul Stănescu Cristian-manager  

în cadrul ALRO S.A., domnul Nagy Bege Zoltan-vicepreşedinte şi domnul Dumitru Ion-şef 

serviciu în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, doamna 

Nicoleta Ciubuc-director şi doamna Antoaneta Neagoe Marusec-şef serviciu în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, domnul Victor Ionescu-director general şi doamna Popa 

Rodica-director în cadrul OPCOM, Domnul Borotea Adrian-vicepreşedintele Asociaţiei 

Române pentru Energie Eoliană,  Milea Gabriela-director în cadrul Consiliului Concurenţei, 

domnul Lefter Viorel-preşedinte, domnul Martin Moise-primvicepreşedinte şi domnul 

Niculescu George-director în cadrul Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din 

Surse Regenerabile din România.   

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Popescu Virgil Daniel, domnul deputat Toma Ilie 

şi domnul deputat Petric Octavian. 

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, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice cu Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare 

nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 

organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a 

alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.158/2016(PLx234/2018). 
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 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Barbu Florin Ionuţ-

director general al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi doamna Chiriţă Elena-

consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Popescu Virgil Daniel domnul deputat Sitterli 

Ovidiu-Ioan şi doamna deputat Mînzatu Roxana. 

  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 majoritate de voturi. 

 

 La punctul Diverse nu au avut loc discuții. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 mai 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
9. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11.  Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
13. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
14. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
15. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
2. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 

 

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

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 mai 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
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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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
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. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 

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

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 


