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 PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
            

Data: 03.11.2020  
 

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 2 și 3 

noiembrie 2020.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 1) Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 (PLx 
546/2017) – sesizare pentru raport. 
 2) Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii 

Dobrogei (PLx 649/2020) – sesizare pentru raport. 
 3) Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
PLx 255/2019) – sesizare pentru raport. 
 4) 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.439 din 10 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.852 din 22 octombrie 2019 (PLx 112/2018/2020) – sesizare pentru raport. 
 5) Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 249/2020) - sesizare pentru 
raport. 
 6) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 266/2020) - sesizare pentru 
raport. 
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 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 641/2020) - sesizare 
pentru raport. 
  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

  
8) Diverse. 

 
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 
1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 464/2020) - sesizare 
pentru raport. 

2) Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală (PLx 44/2017) - 
sesizare pentru raport. 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 

privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx148/2020) - sesizare pentru raport. 
4) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive 

sau intempestive (PLx 663/2019) - sesizare pentru raport. 
5) Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activităţii şi 

reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism (PLx 523/2020) - sesizare pentru 
raport. 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 2 noiembrie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Bumb Sorin-Ioan               - Președinte   - P.N.L.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bica Dănuț     - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte -PRO România înlocuit de 

doamna Teiș Alina – prezent online 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D.  
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. – prezent online 
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
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10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO România – prezent 
online 

11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați – prezent online 
12. Iancu Iulian                 - Membru  - P.S.D. 
13. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați  
14. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.   
15. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO România 
16. Prună Cristina-Mădălina  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
17. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. – prezent online 
18. Stancu Florinel    - Membru   - PRO România  
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
2. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 02 noiembrie 2020  la 

ora 1400 şi au fost conduse de domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 19 

deputaţi din totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normative 

aflate pe  ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La solicitarea domnului deputat Iulian Iancu și al domnului deputat Toma Ilie și cu 

votul unanim al membrilor comisiei ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele 

proiecte: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 464/2020) - sesizare 
pentru raport. 

2) Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală (PLx 44/2017) - 
sesizare pentru raport. 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 

privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx148/2020) - sesizare pentru raport. 
4) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive 

sau intempestive (PLx 663/2019) - sesizare pentru raport. 
5) Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activităţii şi 

reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism (PLx 523/2020) - sesizare pentru 
raport. 
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 La lucrările din data de 02.11.2020 domnul deputat Petric Octavian a fost înlocuit cu 

doamna deputat Teiș Alina, conform deciziei nr.3b-22/227 din 2 noiembrie 2020 a Grupului 

parlamentar PRO România.  

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

mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind completarea art. 45 din Legea 

minelor nr.85/2003 (PLx 546/2017). 
 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Cornel Cătălin Bulf – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și domnul 

Nicolae Turdean – președintele Autorității Naționale pentru Resurse Minerale. 
 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin Ioan, domnul 

deputat Iulian Iancu, doamna deputat Prună Cristina Mădălina și domnul deputat Bende 

Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege, cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative (PLx 464/2020). 
 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Nicolae Havrileț – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin Ioan, domnul 

deputat Iulian Iancu, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Bende 

Sandor și domnul deputat Toma Ilie. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport 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, împreună cu Comisia pentru 

mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală 

(PLx 44/2017). 
 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Nicolae Havrileț – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 
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 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin Ioan, domnul 

deputat Iulian Iancu, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Bende 

Sandor și domnul deputat Toma Ilie. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

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

Lege, cu un amendament admis, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Din lipsa cvorumului ședința comisiei s-a încheiat, toate celelalte proiecte de pe 

ordinea de zi fiind amânate.  

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data 3 noiembrie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Bumb Sorin-Ioan               - Președinte   - P.N.L.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bica Dănuț     - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte -PRO România  
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D.  
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. – prezent online 
9. Cernat Silviu-Nicolae  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
10. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
11. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO România – prezent 

online 
12. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați – prezent online 
13. Iancu Iulian                 - Membru  - P.S.D. 
14. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați  
15. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.   
16. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO România 
17. Prună Cristina-Mădălina  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
18. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. – prezent online 
19. Stancu Florinel    - Membru   - PRO România  
20. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
2. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 
Secretar, 

Adnagi Slavoliub 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
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