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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

                                                                                                                                          Data:13.02.2018 
        

 

 

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 06, 07 și 08 
februarie 2018. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 

1)Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (PLx 243/2017) 

2) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011(PLx 518/2017). 

3) Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PLx 523/2017). 

4) Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile 
naţionale (PLx 524/2017). 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 542/2017). 

6) Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor (PLx 
562/2017). 

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal (PLx 572/2017). 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României (PLx 
574/2017). 

simona.tarzioru
comisii



 2

9) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 585/2017). 

10) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 
Codul Fiscal (PLx 604/2017). 

 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 

          11) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PLx 
540/2017). 

 
 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 
REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

  
 
 12. Diverse 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 februarie 2018 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 
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.Petric Octavian                             -Vicepresedinte       - P.S.D. 
                2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
                3. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru   - P.S.D. 
                4. Bontea Vlad                                - Membru                - P.S.D. 
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1330 şi au fost conduse de 
domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că 
există cvorum, respectiv sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 deputaţi membri ai comisiei 
şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe ordinea de zi, iar comisia aprobă în 
unanimitate. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 243/2017).  

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Tănase Daniela, director 
general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor 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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic cu  propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011 (PLx 518/2017). 

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 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 sănătate şi familie 
cu propunerea legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 523/2017).  

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 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 agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu propunerea legislativă privind 
interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale (PLx 524/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Mihalache Ilie, director 
general în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

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 
majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 
542/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Enescu Marina, consilier 
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu şi doamna 
Prună Cristina-Mădălina. 

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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor (PLx 
562/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Stăncioiu Gabriela, consilier 
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Bende Sandor şi doamna Prună Cristina-Mădălina. 

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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal (PLx 572/2017). 

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 pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare 
teritorială a României (PLx 574/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Ciprian Lucian Roşca, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, domnul 
Liviu Băileşteanu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
şi doamna Vasilica Vată, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
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 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 muncă şi protecţie 
socială cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 585/2017). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, doamna 
Prună Cristina-Mădălina, domnul Popescu Virgil-Daniel şi domnul Bumb Sorin-Ioan. 

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 majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru pentru buget, 
finanţe şi bănci cu propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 
privind Codul Fiscal (PLx 604/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Alexandra Lazăr, director 
în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu şi doamna 
Prună Cristina-Mădălina. 

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 
majoritate de voturi. 
         Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea 
şi controlul activităţilor nucleare (PLx 540/2017). 
         La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Rodin Traicu, preşedinte al 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, domnul Sandu Iulian, director 
general în cadrul Companiei Naţionale a Uraniului, domnul Deleanu Cristian, şef departament 
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tehnic în cadrul Companiei Naţionale a Uraniului şi domnul Dănăilă Daniel, şef serviciu în cadrul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 
          În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Popescu Virgil-Daniel şi domnul Toma Ilie. 
          În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii, a propus raport favorabil cu amendamente admise a proiectului de Lege, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
          Diverse 

 
Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice au dezbătut, în şedinţă comună, proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (P.L.x. 239/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamnul Claudiu Sorin Roşu Mareş, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
         În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Popescu Virgil Daniel, domnul Adnagi Slavoliub, domnul Sitterli Ovidiu-Ioan și domnul Bende 
Sandor.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Stănescu Alexandru, preşedintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a propus adoptarea proiectului 
de Lege cu amendamente admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 07 februarie 2018 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 
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.Petric Octavian                             -Vicepresedinte       - P.S.D. 
                2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
                3. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru   - P.S.D. 
     

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 februarie 2018 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu     - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
5. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
11. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliat 
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.Petric Octavian                             -Vicepresedinte       - P.S.D. 
                2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
                3. Drăghici Mircea-Gheorghe    - Membru   - P.S.D. 
     

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 
 


