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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 6, 7 şi 8 mai 

2019.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

1) Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 

2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice 

pe piaţa internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de 

accesare a serviciilor publice on-line (PLx 181/2019). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind 

aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PLx 234/2019). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 3) Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 112/2018/ 2019). 

 4) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 75/2017). 

 5) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 561/2017). 

 6) Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 610/2018). 

 7) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 100/2019). 
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 8) Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate 

transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi 

pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

156/2019). 

 9) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 158/2019). 

 10) Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 169/2019). 

 11) Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 188/2019). 

 12) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (PLx 206/2019). 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

   

 13) Diverse. 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx37/2019). 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 mai 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. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 



16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

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

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 6 mai 2019  la ora 

1545 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 17 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 juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu 

propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 

identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa 

internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi de stabilire a modalităţilor de accesare a 

serviciilor publice on-line (PLx 181/2019). 

  La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Burdun Constantin - 

membru în cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Securitatea Sistemelor Informatice, domnul 

Floarea Adrian - membru în cadrul Asociaţiei Furnizorilor de Servicii de Calitate, domnul 

Adrian Madar - secretar de stat în cadrul şi domnul Juncu Liviu consilier în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina. 

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

nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 

(PLx 234/2019). 

 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 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 juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu reexaminarea Legii 

pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.684 din 06 

noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.50 din 18 ianuarie 

2019, transmisă cu adresa PLx. 112/2018/2019 din data de 23 aprilie 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 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 suplimentar, cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu  proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 75/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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, în fond, pentru raport comun, cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 561/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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 suplimentar de respingere 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 propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

610/2018). 



 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră, domnul Uta Cristian - şef departament în cadrul 

Registrului Auto Român şi domnul Gheorghe Anghel - consilier în cadrul Ministerului 

Transporturilor. 

 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 suplimentar de respingere a propunerii 

legislative, 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 propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 100/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră.. 

 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 propunerii legislative, 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 propunerea legislativă pentru utilizarea 

autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul 

învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 156/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră.. 

 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 propunerii legislative, 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 modificarea 



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

158/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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 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 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

169/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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 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 modificarea 

art.98 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 188/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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 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 propunerea legislativă pentru modificarea 



şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată (PLx 206/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist în cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. 

 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 propunerii 

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

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

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al 

francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx37/2019). 

 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 membrilor comisiei întocmirea unui raport de adoptare cu 

amendamente admise asupra proiectului de Lege, 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 7 mai 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. 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 comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
2. 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 8 mai 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. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
16. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
17. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

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

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


