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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 
Data:13.12.2018         

 

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 11, 12 şi 13  

decembrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte 

normative(PLx 721/2018). 

 2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(PLx 728/2018). 

 3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene (PLx 722/2018). 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

   

   

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 

Centralizate(PLx 420/2018). 

 5) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 682/2018). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 6) Diverse. 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 1) Dezbaterea şi analiza Raportului anual de activitate pentru anul 2017 a Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Raportului anual privind determinarea 

prețurilor și tarifelor reglementate și a Raportului anual de activitate pentru anul 2016, modificat 

la cererea comisiilor. 

 

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 11 decembrie  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. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
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 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 11 decembrie 2018  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, finanţe şi 

bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative(PLx 721/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Cojocaru Cristina-director 

, doamna Dorobanţu Cristina-director şi doamna Ghiga Adriana-director adjunct în cadrul 

Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.   

 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. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru sănătate şi familie cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii(PLx 728/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anculescu Manuela-consilier 

în cadrul Ministerului Finanţelor 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 amânarea 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 muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene(PLx 722/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Vasile Marcel Grigore -  

director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

doamna Bârlădeanu Ana Maria - consilier juridic, doamna Roşianu Claudia - consilier juridic şi 

domnul Cucu Mihail - consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei.   
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Popescu Virgil-Daniel şi doamna deputat Prună Cristina-Mădălina. 

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

şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament respins, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate(PLx 420/2018).  

 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  proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 682/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Brăcea Florentin-director în 

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

 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 respingere a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea şi analiza Raportului anual de activitate pentru 

anul 2017 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Raportului anual privind 

determinarea prețurilor și tarifelor reglementate și a Raportului anual de activitate pentru anul 

2016, modificat la cererea comisiilor. 

  

   

 

 La punctul divers s-au purtat discuţii cu privire la intenţia membrilor comisiei de a inainta 

o scrisoare către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pentru a se remedia o eroare produsă 

la PLx33/2018. 

 De altfel s-au mai adus în discuţie priorităţile legislative ce urmează a fi dezbătute în 

cadrul lucrărilor comisiei. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 decembrie 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. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 13 decembrie 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. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Andrușcă Dănuț    - Membru   - 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. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
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 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  

 
 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


