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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 02, 03 şi 04   

aprilie 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). 

 2) 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). 

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

(PLx. 295/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 4) Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România 

(PLx. 155/2019). 

 5) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx. 177/2019). 

 6) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 170/2019). 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor 

explozive (PLx. 151/2019). 
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

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

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de 

păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 

populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (PLx. 122/2019). 

 9) Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx. 90/2019). 

 10) 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). 

 11) Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România (PLx. 33/2019).  

  

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 

 12) Diverse 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 13) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 

(PLx. 438/2018). 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 aprilie 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
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. 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. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 
 

 Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi s-au reunit în şedinţă comună în data de 01 aprilie 2019, ora 16:00 pentru a 

dezbate 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), 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) şi proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (PLx. 295/2018). 

 Datorită suprapunerii programului comisiilor cu cel de dezbatere a moţiunii simple 

iniţiată de 74 deputaţi (MS3/2019 ) în plenul Camerei Deputaţilor, comisiile au hotărât 

amânarea dezbaterilor proiectelor de Lege la o dată ce va fi stabilită ulterior. 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au continuat în data de 02 aprilie 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 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 sănătate şi 

familie, cu propunerea legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din 

România (PLx. 155/2019). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, 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, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx. 177/2019). 



 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Finanţelor 

Publice doamna Gica Marenca - consilier superior. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Mohaci Mihai. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Mohaci Mihai, 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 170/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice domnul Roşca Ciprian Lucian - secretar de 

stat şi doamna Iugan Florentina - consilier.  

 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 avizarea negativă a  proiectului de Lege cu amendamente 

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

 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va transmis Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 

privind regimul materiilor explozive (PLx. 151/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române domnul Aldea Adrian - şef 

serviciu, domnul Rădulescu Mihai - ofiţer poliţie şi domnul Moroianu Valentin - consilier 

juridic. 

 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 cu două săptămâni a  proiectului de Lege, propunere 

care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 

stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de 

iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi (PLx. 122/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat din partea Administraţia  

Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale domnul Banu Corneliu şi doamna 

Dumitraşcu Elene. 

 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 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, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu proiectul de Lege pentru completarea 

art.96 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx. 

90/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române domnul Grigore George - 

director adjunct, doamna Dragnea Maria - şef serviciu şi domnul Pop Horaţiu - şef serviciu.  

 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 majoritate 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 din partea Ministerului 

Transporturilor  domnul Ovidiu Sîrbu - secretar de stat, doamna Murgeanu Gabriela - 

director şi  doamna Pop Carmen - şef serviciu. 

 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 comun favorabil, 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 proiectul de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de 

drumuri naţionale din România (PLx. 33/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Transporturilor  domnul Ovidiu Sîrbu - secretar de stat, doamna Murgeanu Gabriela - 

director şi  doamna Pop Carmen - şef serviciu. 

 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 întocmirea unui raport preliminar de respingere, propunere care 

a fost aprobată cu majoritate de voturi. 



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

echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 

nr.238/2004 (PLx.438/2018). 

 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 întocmirea unui raport comun de respingere, propunere care a 

fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
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. 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. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - 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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
15. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
4. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

ADNAGI SLAVOLIUB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


