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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 23 şi 24    

aprilie 2019.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1) Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 

Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx 744/2018). 

 2) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 601/2014). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 3) Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul 

Silvic (PLx 220/2019). 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2019 

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de 

păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 

populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (PLx 122/2019). 

 5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 pct.15 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 37/2019). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 6) Diverse 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx. 729/2018). 

 2. Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx. 112/2018). 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 aprilie 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. 

 
 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a inceput lucrările în şedinţă comună cu Comisia 

pentru transporturi şi infrastructură în data de 23 aprilie 2019  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 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.  



 Domnul deputat Bode Lucian Nicolae, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de Lege pentru modificarea 

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

drumurile publice (PLx. 729/2018) şi proiectul de Lege pentru modificarea art.109 din 

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

(PLx. 112/2018), propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

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

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

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 601/2014). 

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

director, doamna Dragnea Maria - ofiţer specialist şi domnul Mihai Valentin Bobescu - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În cadrul dezbaterilor au 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 suplimentar favorabil, cu 

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

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

transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale 

art.40 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx 744/2018).  

 La lucrările comisiilor au participat în calitate de invitaţi domnul Tudose Nicolae - 

secretar de stat şi doamna Baciu Vasilica - director în cadrul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, din partea Ministerului Transporturilor domnul Ovidiu 

Sîrbu - secretar de stat, doamna Simona Istrate - director, doamna Pop Carmen - şef 

serviciu şi domnul Valentin Tănase - consilier iar din partea Ministerului Finanţelor Publice 

au participat domnul Cojocaru Ionuţ - şef serviciu şi domnul Doru Dudaş - director.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport comun favorabil cu amendamente 

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

 Comisiile au fost sesizate, în fond, pentru raport comun, împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi 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). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 



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

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport comun favorabil cu amendamente 

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

 Comisiile au fost sesizate, pentru reexaminarea Legii pentru modificarea art.109 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ca 

urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr.684 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, Nr.50 din 18 ianuarie 2019. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea reexaminării Legii, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi. 

 Deoarece agenda comună cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost 

epuizată, Comisia pentru industrii şi servicii a continuat dezbarea proiectelor introduse pe 

ordinea de zi. 

 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, cu propunerea legislativă pentru 

completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (PLx 220/2019). 

 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, în fond, pentru raport, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de 

stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de 

iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta Turnu Severin, 

judeţul Mehedinţi (PLx 122/2019). 

 În cadrul dezbaterilor au 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, pentru raport comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 

pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 37/2019). 



 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Sorin valeriu Naş - 

secretar de stat şi domnul Ciprian Rogozan - director cabinet în cadrul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

 În cadrul dezbaterilor au 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 favorabil cu amendamente 

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

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 24 aprilie 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, 

Mînzatu Roxana 

 

 

 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


