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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 15, 16 şi 17   

aprilie 2019.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 

 1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului 

nr.137/1995 (PLx. 194/2019). 

 2) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Ungaria privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 3 octombrie 2018 (PLx. 

211/2019). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 

 3) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 

1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx. 209/2019). 

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2019 

privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte 

normative (PLx. 179/2019). 
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 5) Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx. 744/2018). 

 6) 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). 

 7) Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină (PLx. 199/2019). 

 8) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

(PLx. 182/2019). 

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

(PLx. 438/2018). 

   

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 

 10) Diverse 

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 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. 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. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
13. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
14. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
15. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
18. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 



19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  
 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat în data de 15 aprilie 

2019  la ora 1600 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 suplimentar cu Comisia pentru 

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

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

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Soreaţă Florin Henorel. 

 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 comun suplimentar de respingere 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 ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei 

mediului nr.137/1995 (PLx. 194/2019). 

 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, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

ordine publică şi siguranţă naţională, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 

România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 

Bucureşti, la 3 octombrie 2018 (PLx. 211/2019).  

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Iliescu Cosmin - şef 

departament în cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

 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 favorabilă 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii (PLx. 209/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Martin Moise - 

primvicepreşedinte şi domnul Verşescu Mihai - secretar general în cadrul Organizaţia 

Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România. 

 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 comun favorabil asupra proiectului de 

lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

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

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au continuat în data de 16 aprilie 2019  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 19 deputaţi din 



totalul de 20 deputaţi membri ai comisiei şi propune continuarea dezbaterii actelor 

normative aflate pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în unanimitate. 

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

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea 

unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative (PLx. 

179/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Bogdan Tomoioagă - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Turismului.  

 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 comun favorabil asupra proiectului de 

lege, 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 abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din 

Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx. 744/2018). 

 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 întocmirea unui raport preliminar favorabil cu amendamente 

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

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport, cu 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). 

 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, în fond, pentru raport, cu proiectul de Lege pentru Programul 

Naţional Prima Lumină (PLx. 199/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Răduţ Marius - expert 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 întocmirea unui raport de respingere a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a continuat lucrările în data de 16 aprilie 2019  la 

ora 1030, în şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru raport comun asupra 

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

(PLx. 182/2019). 

 Lucrările comisiilor au fost conduse de domnul deputat Halici Nicuşor, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 La lucrările comisiilor au participat în calitate de invitaţi din partea Agenţiei Naţionale 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară domnul Codruţ Ştefănescu - director general, domnul 

Mircea Popa - director general adjunct şi doamna Lucia Smarandache - consilier, din partea 

Ministerului Finanţelor Publice domnul Răduţ Marius - expert iar din partea Uniunii 

Geodezilor din România domnul Săvoiu Ionuţ - preşedinte şi domnul Păun Alexandru Dorin 

- secretar.   

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Halici Nicuşor, preşedintele Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, a propus întocmirea unui raport comun favorabil cu amendamente 

admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17 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. 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. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
13. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
14. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
15. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 



16. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
18. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 

 
 
 
 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


