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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 19, 20 şi 21   

februarie 2019.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2018 

pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de 

dezvoltare şi investiţii (PLx 8/2019). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2017 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă (PLx 368/2017). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare (PLx 40/2019). 

 4) Proiect de Lege pentru completarea art.56 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

şi faunei salbatice (PLx 35/2019). 

 5) Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei 

împotriva traficului ilicit de mărfuri (PLx 23/2019). 
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 6) Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie între 

operatorii economici şi instituţiile sociale (PLx 25/2019). 

   

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 7) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - O 

planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie 

prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei 

[COM(2018)773]. 

   

 8) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 februarie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - P.S.D. 
2. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
3. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
4. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
5. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
6. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
7. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
10. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
12. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
13. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
14. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
15. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
4. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
5. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 19 februarie 2019  la 

ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 



industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 13 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 politică 

economică, reformă şi privatizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 

aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii (PLx 8/2019). 

  La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Guvernului României 

doamna Bănulescu Anca - şef serviciu şi doamna Damian Simona - expert în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, doamna Carmen Elian - subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi domnul Bobâlcă Cornel - consilier în 

cadrul Ministerului Energiei.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai, domnul deputat 

toma Ilie, doamna deputat Prună Cristina Mădălina şi domnul Popescu Virgil Daniel. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele 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 pentru muncă şi 

protecţie socială, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanţă (PLx 368/2017). 

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

expert asistent în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Radu Minea - consilier şi 

domnul Bogdan Tomoioagă - secretar de stat  în cadrul Ministerului Turismului. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat 

Ştefan Ion. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni a proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

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

şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PLx 

40/2019). 

  La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Nica Ionuţ Cătălin - şef 

serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel. 



 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă  a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

echilibru economic, cu proiectul de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice (PLx 35/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Balanica Dragomir 

Carmelia Mariana - vicepreşedinte în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Arii Naturale  

Protejate. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, cu propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie 

- Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri (PLx 23/2019).  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele 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, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, cu propunerea legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie între 

operatorii economici şi instituţiile sociale (PLx 25/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Naş Sorin Valeriu - 

secretar de stat şi domnul Rogojan Ciprian - director de cabinet în cadrul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi doamna Gheorghiţă Toma - şef serviciu în 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai, doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina şi domnul deputat Adnagi Slavoliub.  

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, vicepreşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă  a propunerii legislative, propunere care a fost 

votată astfel: 6 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 Comisia a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu Comunicarea Comisiei către 

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



Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - O planetă curată pentru toți - O viziune 

europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și 

neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei [COM(2018)773]. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 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 20 februarie  2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - P.S.D. 
2. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
3. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
4. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
5. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
6. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
7. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
10. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
11. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
12. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
13. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
14. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
15. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
4. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
5. 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 21 februarie 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. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
9. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
14. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

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

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


