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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 5, 6 şi 7   

februarie 2019.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

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

nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (PLx749/2018). 

 2) Propunere legislastivă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofitde minteres 

general (PLx 669/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 3) Propunere legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în 

cogenerare(PLx714/2010). 

 4) Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 (PLx597/2018).  

 5) Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx115/2018). 

 6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx454/2017). 
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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 (Plx729/2018). 

 8) Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx610/2018). 

 9) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 

privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx672/2018). 

 10) Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi 

menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere (PLx14/2018). 

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

nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi 

menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere (PLx15/2018). 

 12) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx601/2014). 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

  13) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în 

schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit [COM(2018)772] 

 

 14) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 5 februarie 2019 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 - Neafiliaţi 
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. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai    - Membru   - P.S.D. 
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 



14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
2. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 5 februarie 2019  la 

ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 18 

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 buget, finanţe  

şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (PLx.749/2018).  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele 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 propunerea legislastivă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofitde minteres 

general (PLx.669/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele 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, în fond, pentru raport cu propunerea legislativă privind 

producerea energiei electrice şi termice în cogenerare(PLx.714/2010). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Alicuş Viorel - director 

general în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport de respingere a propunerii 

legislative, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 



 Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) 

din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (PLx.597/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Baciu Vasilica - director 

în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport de respingere a propunerii 

legislative, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu  

propunerea legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx.115/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Duculescu Dorin - 

consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative cu 

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

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

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx.454/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - Împuternicit şef serviciu în cadrul  Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege cu o 

săptămână, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (Plx.729/2018). 



 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - Împuternicit şef serviciu în cadrul  Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sandor. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sandor, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 Lucrările comisiei au fost preluate de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 

Comisiei pentru industrii şi servicii.   

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx610/2018). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - Împuternicit şef serviciu în cadrul  Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

 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 întocmirea unui raport preliminar de respingere a proiectului de 

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

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

şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx672/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Dobriţoiu Cristian - 

consilier juridic în cadrul Ministerului Transporturilor. 

 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 întocmirea unui raport preliminar de respingere a proiectului de 

Lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

de urgenţă a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 

privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse 

petroliere (PLx14/2018). 

 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 întocmirea unui raport de respingere a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

de urgenţă a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 

privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse 

petroliere (PLx15/2018). 

 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 întocmirea unui raport de respingere a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea 

legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx601/2014). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Brăcea Florentin - 

director şi doamna Dragnea Maria - Împuternicit şef serviciu în cadrul  Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

 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 dezbaterilor asupra propunerii legislative cu două 

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

 Comisia a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu Comunicarea  Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și 

Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un 

angajament politic reînnoit [COM(2018)772]. 

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

consilier juridic în cadrul Ministerului Energiei. 

 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 întocmirea unui proiect de opinie favorabil, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul diverse domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele comisiei a propus 

membrilor comisiei înlocuirea domnului deputat Petric Octavian din funcţia de 

vicepreşedinte al comisiei cu domnul deputat Mohaci Mihai, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

  



La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 6 februarie  2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - 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. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 

 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
2. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 7 februarie 2019 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Mohaci Mihai    - Vicepreşedinte - 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. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
11. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
12. Prună Cristina Mădălina   - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
14. Stancu Florinel    - Membru   - P.S.D. 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
16. Toma Ilie     - Membru   - P.S.D. 
17. Velcea Nicolae    - Membru   - P.S.D. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 



 
 De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

 
1. Drăghici Mircea-Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. 
2. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


