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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 
Data:29.11.2018        
 
  

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 27 şi 29 noiembrie 

2018. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din 

centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului(PLx.705/2018). 

  2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative(PLx.708/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

   

 3) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind 

transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare(PLx.672/2018). 

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele 

de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative(PLx.667/2018). 

 5) Legea pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 

nr.325/2006(PLx 567/2008). 

 6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2017 

pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
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impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 

sectorul gazelor naturale(PLx.199/2017). 

 7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind 

atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 

securităţii(PLx.505/2018). 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 8) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 noiembrie  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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
14. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
15. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

  De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
4. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
5. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
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 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 27 noiembrie 2018  la 

ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 15 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 muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu  

propunerea legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din centrele de 

ocrotire aflate în administraţia Statului(PLx.705/2018). 

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

juridic în cadrul Autoritatea Națională pentru  Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, doamna deputat 

Prună Cristina-Mădălina, domnul deputat Sitterliu Ovidiu-Ioan şi domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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 buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative(PLx.708/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Carmen Elian - secretar de 

stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, doamna Toma Gheorghiţă 

- şef serviciu şi domnul Dan Buzdugă - expert în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul 

domnul Tudose Nicolae - secretar de stat, doamna Baciu Vasilica - director şi domnul Croitoru 

Tinu - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de senat, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

infrastructură cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 

privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare(PLx.672/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Minea Ionel - secretar de stat 

în cadrul Ministerului Transporturilor. 
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian şi domnul deputat 

Sitterli Ovidiu-Ioan. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar de respingere a propunerii 

legislative cu amendamente respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative(PLx.667/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Emil Niţă - vicepreşedinte 

şi doamna Raluca Radu - şef serviciu  în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, doamna deputat 

Prună Cristina-Mădălina şi domnul deputat Bumb Sorin. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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 reexaminare la cererea Preşedintelui României, cu Legea 

pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006(PLx 

567/2008). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul domnul Tudose Nicolae - 

secretar de stat şi doamna Baciu Vasilica - director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice, domnul Alicuş Viorel - director general şi domnul Constantinescu 

Răzvan - director în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi domnul 

Ioaniţescu Constantin - consilier secretar de stat înn cadrul Ministerului Energiei. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian, Domnul deputat 

Mohaci Mihai, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, doamna deputat Prună Cristuina Mădălina şi 

domnul deputat Bumb Sorin.  

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea  Legii cu 

amendamente admise şi respinse, 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, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2017 

pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 

impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 

sectorul gazelor naturale(PLx.199/2017).  
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 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Toma Gheorghiţa - şef 

serviciu în cadrul MInisterului Finanţelor Publice.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 

cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

  Comisia a fost sesizată, în fond,  pentru raport comun cu Comisia pentru Apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii(PLx.505/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Badea Eduard - director în 

cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, domnul Jipa Valentin - ofiţer în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, domnul Carmen Elian - secretar de stat în cadrul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi domnul Bucur Florin - consilier în cadrul Ministerului 

Apărării Naţionale. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport final de adoptare a proiectului de Lege cu 

amendamente admise şi respinse, 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 29 Noiembrie 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. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
5. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
6. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
7. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
8. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
9. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
10. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L 
11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
12. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
13. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
14. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
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 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
2. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
3. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
4. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
5. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
6. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


