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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
 
Data:07.06.2018         

 

 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 05, 06 şi 07 iunie 

2018. 

 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la 

instalaţii medii de ardere(PLx334/2018). 

 2) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului(PLx344/2018). 

 3) Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - 

S.A. şi pentru modificarea unor acte normative(PLx236/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 4) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat 

dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre 

ale acestora, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 

2017(PLx331/2018). 
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 5) Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România 

"(PLx172/2018). 

 6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.27/2018 

pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol(Plx284/2018). 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012(PLx338/2018). 

 8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012(PLx341/2018). 

 9) 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(PLx110/2017). 

         10) 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(PLx198/2017).  

   

  

  

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 

 

  

 

           11) Diverse 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 05 iunie 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 
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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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
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. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 05 iunie 2018  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 mediu şi 

echilibru ecologic cu proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi 

proveniţi de la instalaţii medii de ardere(PLx334/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Felicia Ioana-şef 

serviciu şi doamna Guşe Andreea-consilier în cadrul Ministerului Mediului, doamna Diana 

Nazare-specialist în comunicare în cadrul Federaţiei Patronale de Petrol şi Gaze. 

 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 propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismului(PLx344/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Roşca Ciprian-secretar 

de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice. 
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 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi doamna deputat Prună Cristina 

Mădălina. 

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

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a  propunerii legislative, propunere care a 

fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare cu  proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran 

de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative(PLx236/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Mavrodin Valentin-

secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

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

Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi doamna deputat Prună Cristina 

Mădălina. 

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

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a  proiectului de lege, cu amendamente 

admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

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

parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, şi Republica Armenia, pe de altă parte, 

semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017(PLx331/2018). 

 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 adoptarea  proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de Lege privind modificarea şi 

completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 

turismului "Schi în România "(PLx172/2018). 

 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. 
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 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieţei produselor din sectorul agricol(Plx284/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Roşu-Mareş Sorin-

secretar de stat şi doamna Ştefan Silvia-consilier în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.  

 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 adoptarea  proiectului de lege, cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012(PLx338/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Robert Tudorache-

secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, doamna Şofran Anca-inspector, doamna 

Dumitrescu Constanţa-consilier, doamna Milea Gabriela-şef serviciu în cadrul Consiliului 

Concurenţei şi domnul Valter Bogdan-director în cadrul Engierom. 

 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, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012(PLx341/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Robert Tudorache-

secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, doamna Şofran Anca-inspector, doamna 

Dumitrescu Constanţa-consilier, doamna Milea Gabriela-şef serviciu în cadrul Consiliului 

Concurenţei, domnul Valter Bogdan-director în cadrul Engierom, doamna Sonia Florian-

public affairs în cadrul Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, doamna 

Mihăilă Monica-manager în cadrul CEZ ROMÂNIA, şi doamna Diana Nazare-specialist 

comunicare în cadrul Federaţiei Patronale de Petrol şi Gaze. 

 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. 
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 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(PLx110/2017). 

 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, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

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

ecologic cu proiectul 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(PLx198/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Dumitrescu Dan-project 

manager şi doamna Ioana Moise-project manager în cadrul ALRO S.A., doamna Dumitrescu 

Constanţa-consilier şi doamna Milea Gabriela-şef serviciu şi doamna Luiza Drăghici-

inspector concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, domnul Valter Bogdan-director în 

cadrul Engierom, doamna Mihăilă Monica-manager în cadrul CEZ ROMÂNIA, doamna 

Laura Nazare-coordonator de campanie în cadrul Asociaţiei Bankwatch, domnul Alicuş 

Viorel-director general în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

domnul Mândru Marian-coordonator campanie în cadrul Green Peace România, doamna 

Cristina Tărteaţă-secretar de stat şi domnul Cristea Constantin-consilier în cadrul 

Ministerului Turismului, domnul Lungu Ion-preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie 

Electrică din România, doamna Nicoleta  Ciubuc-director general adjunct şi doamna 

Antoaneta Neagoe-şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Lefter 

Viorel-preşedinte, domnul Martin Moise-vicepreşedinte şi domnul Verşescu Mihai-secretar 

general, domnul Drăgan Dan-consilier şi domnul George Niculescu-membru în cadru 

Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania, 

domnul Victor Ionescu-director general în cadrul OPCOM-Operatorul pieţei de energie 

electrică şi de gaze naturale din România, doamna Diana Moldovan din partea Federaţiei 

Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, domnul Mihai Opriş-preşedintele Asociaţiei 

Române pentru Energie Eoliană-RWEA, doamna Felicia Răcăşanu-director general adjunct 

şi domnul Tudor Toncea-consilier în cadrul Ministerului Energiei.  

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

Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi doamna deputat Prună Cristina 

Mădălina. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi 

întocmirea raportului preliminar favorabil, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 

voturi. 

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 6 iunie 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. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
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.Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 7 iunie 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. 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. 
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9. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
10. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E.  
11. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - Neafiliaţi 
13. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
14. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
15. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 

1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
4. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
5. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


