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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 12, 13 şi 14   

martie 2019.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

1) 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). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

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.1/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PLx 80/2019). 

 4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PLx 

81/2019). 
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 5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din 

sectorul public (PLx 82/2019). 

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

nr.113/2018 pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 83/2019). 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 84/2019). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 8) Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România " (PLx 

172/2018). 

 9) Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor 

de importanţă naţională în domeniul energiei electrice (PLx 506/2018). 

 10) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

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

208/2018). 

 11) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

(PLx 295/2018). 

  

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

   

 12) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul coordonat 

privind inteligența artificială [COM(2018)795]. 

 

 13) Diverse 

 

 



La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - 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. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 
 

  

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 12 martie 2019  la 

ora 1100 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 20 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe 

ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate.  

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

disciplină şi imunităţi 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). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Costin Radu Canţăr - 

subsecretar de stat în ncadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 În cadrul dezbaterilor au 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 au participat în calitate de invitaţi doamna Manuela Anculescu - 

consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice iar din partea Asociaţiei Naţionale pentru 

Băuturi Răcoritoare au participat doamna Raluca Constantin, doamna Victoria Virgolici, 

domnul Constantin Bratu şi domnul Alin Gliga. 

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

Ştefan Ion, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi domnul Vârză Mihăiţă. 

 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, finanţe  

şi bănci şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (PLx 80/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bârcă Daniela - 

consilier superior şi domnul Cristea Nicolae - consilier superior în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi 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 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PLx 

81/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bârcă Daniela - 

consilier superior şi domnul Cristea Nicolae - consilier superior în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 În cadrul dezbaterilor au 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 tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale 

organismelor din sectorul public (PLx 82/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Carmen Elian - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.  

 În cadrul dezbaterilor au 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe  

şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea 

şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

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

termene (PLx 83/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Săvescu Alina - 

consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 În cadrul dezbaterilor au 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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 84/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Ciprian Lucian Roşca - 

secretar de stat şi doamna florentina Iugan - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

 În cadrul dezbaterilor au 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, pentru raport comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege privind modificarea 



şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 

turismului "Schi în România " (PLx 172/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Dragomirescu Viorica - 

consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână proiectului de Lege, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul 

energiei electrice (PLx 506/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Soreaţă Henorel-Florin 

- vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei iar din 

partea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. au participat domnul Caraşol Marius Dănuţ - 

preşedinte directorat, Saragea Constantin - membru directorat, Anastase Claudia - membru 

directorat, Savu Adrian - membru directorat, Vladu Dorinel - manager program, şi domnul 

Straton Cristi -  şef serviciu iar din partea Ministerului Energiei doamna Cristina Chiriac - 

consilier şi doamna Ana Bădărău - consilier. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână a 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 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 (PLx 208/2018). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână a 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 cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice (PLx 295/2018). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 



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

industrii şi servicii, a propus propus amânarea cu o săptămână a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Planul coordonat privind inteligența artificială [COM(2018)795]. 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Niculescu Oana 

Marilena - consilier în cadrul Ministerului Economiei. 

 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 proiect de opinie favorabil, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

  

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 13 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - 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. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 



La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 martie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - 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. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


