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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 14.03.2017 
 

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 7, 8 și 9 martie 

2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZARE 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri 

suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor 
lactate (P.L.x. 49/2017). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (P.L.x. 143/2017). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 
pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat 
prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(P.L.x. 141/2017). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (P.l.x. 
113/2017). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2016). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale (P.l.x. 509/2016). 
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7. Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (P.l.x. 520/2016). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(P.L.x. 146/2017). 

 
SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 
9. Propunere legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile 

pentru a reduce riscurile de otrăvire (P.L.x. 103/2017). 
10. Proiect de Lege privind economia de acces (P.L.x. 96/2017). 
11. Proiect de Lege pentru mdificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite 
bancare cu garanţie guvernamentală (P.L.x. 80/2017). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
(P.L.x. 110/2017). 
 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 
13. Diverse 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 7 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - 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. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1400 şi au fost conduse 
de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată 
că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 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 Comisie pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege pentru modificarea 
Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea 
laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (P.L.x. 49/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Zenovia Drăgănescu, 
consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 

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 pentru aviz care va fi transmis Comisie pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (P.L.x. 143/2017). 

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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri 
pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de 
împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 
2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (P.L.x. 141/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați doamna Spiroiu Ileana, director 
general adjunct, doamna Dragomir Corina, consilier juridic în cadrul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, doamna Zenovia Drăgănescu, consilier superior în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice și doamna Carmen Elian, subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu și domnul 
Mohaci Mihai.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 
(P.l.x. 113/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Frăsineanu Mihaela, 
director general în Cadrul Ministerului Mediului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, doamna 
Mînzatu Roxana și domnul Borza Remus Adrian.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu un amendament 
respins, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (P.L.x. 505/2016). 

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 cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale (P.l.x. 509/2016). 

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 pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (P.l.x. 520/2016). 

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 administrație și 
amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii (P.L.x. 146/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Roșca Ciprian, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene. 

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 amănarea proiectului de Lege cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind diferenţierea 
substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire (P.L.x. 103/2017). 

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

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiile cu proiectul de Lege privind economia de acces (P.L.x. 96/2017). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, și 
domnul Varujan Pambuccian.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege până la primirea noului punct de 
vedere de la Guvern, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului cu proiectul de lege pentru mdificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare 
prin credite bancare cu garanţie guvernamentală (P.L.x. 80/2017). 

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

 
La lucrările Comisie pentru industrii şi servicii din data de 8 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - 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. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. – a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012  (P.L.x. 110/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Havrileț Niculae, 
președinte, domnul Ștefan Stelian, domnul Daniel Chilea director în cadrul Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Robert Tudorache, secretar de stat, 
domnul Condrea Corneliu, director general în cadrul Ministerului Energiei, doamna Cristina 
Coruț, inspector concurență, Raluca Vidău, inspector concurență în cadrul Consiliului 
Concurenței, Cristina Ionescu, director comercial, Petre Irina Roxana, reprezentant juridic în 
cadrul W.I.E.E. România și Frank Hajdinjak, președinte în cadrul Federației Asociațiilor 
Companiilor de Utilități Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Mohaci Mihai, domnul Popescu Virgil Daniel, domnul Chiriță Dumitru, domnul Sergiu Vlad 
Cosmin, domnul Ștefan Ion și domnul Borza Remus Adrian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus continuarea dezbaterilor  proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 9 martie 2017 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - 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. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E. - a fost înlocuit de 

domnul deputat Borza Remus Adrian 
15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
Lucrările comisiei s-au desfășurat la nivel de raportori. 
 

 
 
 
 
 

 
Vicepreședinte, 
Chiriță Dumitru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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