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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

Data:03.05.2018         
 

 

 

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 17 și 19 aprilie 
2018. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

  

 1) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 

la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (PLx 178/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat (PLx 

137/2018). 

 3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2018 

pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PLx 

141/2018). 

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 

privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PLx 143/2018). 

 5) Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 

privind transporturile rutiere (PLx 149/2018). 
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 6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 

privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PLx 

326/2017). 

 7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 

a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 198/2017). 

 8) Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx 582/2017). 

 9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 

privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilorcadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii (PLx 94/2018). 

 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 

 10) DIVERSE 

 

 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17 aprilie 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. Petric Octavian    - Vicepresedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
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9. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
10. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
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 şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 

1. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
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 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 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 pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii (PLx 178/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Roşca Ciprian-secretar de 

stat şi doamna Diana Ţenea-director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Bende Sandor și domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a propus amânarea propunerii legislative o săptămână, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat (PLx 137/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a propus amânarea proiectului de Lege o săptămână, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 

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

nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 

(PLx 141/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Alexa Bogdan-preşedinte 

şi doamna Pop Rodica-director în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii 

Comunitare de Utilităţi Publice, domnul Tudose Nicolae-secretar de stat şi doamna Baciu 

Vasilica-director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus întocmirea raportului preliminar favorabil, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

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

urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea 

nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii 

(PLx143/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Roşca Ciprian-secretar de 

stat şi doamna Diana Ţenea-director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputa Iulian Iancu, doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură cu proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului 

nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PLx 149/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Sârbu Sorin-consilier în 

cadrul Ministerului Transporturilor. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Bende Sandor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan şi doamna deputat Pruna Cristina Mădălina. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus întocmirea raportului preliminar favorabil, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind 

acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PLx 

326/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Popescu Nicu din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, domnul Chiriţoiu Bogdan-preşedinte, doamna Elena Kleininger-

vicepreşedinte, Loredana Criveanu-director adjunct, doamna Cristina Coruţ-şef serviciu şi 

domnul Mitu Adrian-inspector concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei. 

  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 o săptămână, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

cu privire la Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 

a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 198/2017). 

 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 amânarea proiectului de Lege o săptămână, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 

cu propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx 582/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Popescu Nicu din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, domnul Chiriţoiu Bogdan-preşedinte, doamna Elena Kleininger-

vicepreşedinte, Loredana Criveanu-director adjunct, doamna Cristina Coruţ-şef serviciu şi 

domnul Mitu Adrian-inspector concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei. 
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 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu și domnul deputat 

Sitterli Ovidiu-Ioan. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative o săptămână, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 

privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică, a contractelor/acordurilorcadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii (PLx 94/2018). 

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

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu și domnul deputat 

Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar favorabil, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

 
La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 aprilie 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. Petric Octavian     - Vicepresedinte - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel    - Vicepreședinte  - P.N.L. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
9. Lovin Dumitru     - Membru   - A.L.D.E. 
10. Mohaci Mihai     - Membru   - P.S.D. 
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
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. 
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 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 

1. Andrușcă Dănuț     - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
3. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


