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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
 
Data:20.09.2018         

 

 

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 18, 19 şi 20 

septembrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 1) Întâlnire cu delegaţia Parlamentului eston. 

 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2018 

pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru 

prorogarea unor termene(PLx453/2018). 

 3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 

privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea 

Ministerului Transporturilor(PLx455/2018). 

 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 4)  Legea pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice(PLx226/2017/2018). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 5) Diverse 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 18 septembrie  2018 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

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

 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 18 septembrie 2018  

la ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele 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. 

 La invitaţia domnului deputat Bende Sándor, preşedintele Grupului parlamentar de 

prietenie cu Republica Estonia din Parlamentul României, Comisia pentru industrii şi servicii 

a primit vizita unei delegaţii a grupului omolog din Parlamentul eston, condusă de de 

doamna Terje Trei, preşedintele grupului, în vederea continuării dezvoltării dialogului de la 

nivel parlamentar.  



 3

 

 Delegaţia grupului parlamentar de prietenie Estonia-România a formată din doamna  

Terje Trei -  preşedintele grupului, domnul Erki Savisaar - vicepreşedintele grupului, domnul 

Meelis Mälberg - membru al grupului, domnul Dmitri Dmitrijev - membru al grupului, doamna 

Maire Aunaste - membru al grupului şi doamna Marju Tamp - consilier în cadrul 

Departamentului pentru relaţii externe. 

  În cadrul întâlnirii, membrii grupurilor de prietenie au făcut o scurtă retrospectivă a 

relaţiilor bilaterale politico-diplomatice, statele noastre având poziţii similare pe multe teme 

europene şi internaţionale: securitatea energetică europeană, politica de coeziune, 

extinderea UE şi menţinerea perspectivei europene a statelor din Parteneriatul Estic, relaţiile 

UE-Rusia, problematica de securitate şi rolul NATO şi a unei prezenţe aliate consistente în 

flancul estic al NATO sub aspectul apărării şi descurajării, pe fondul provocărilor la adresa 

securităţii în regiunea Mării Baltice şi a Mării Negre, au prezentat teme de interes comun, 

oportunităţi în vederea dezvoltării schimburilor comerciale şi turistice. 

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

publică şi administrarea teritoriului, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi pentru prorogarea unor termene(PLx453/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, 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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, cu  proiectul 

de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2018 privind 

desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului 

Transporturilor(PLx455/2018). 

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

în cadrul Ministerului Transporturilor. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate  de voturi. 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au început la 
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ora 1200 şi au avut loc la sala de şedinţe a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi(Sala 

Mihai Viteazu, nivel P1). 

 Comisiile au fost sesizate, în fond, cu Legea pentru modificarea art.1 alin.(3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice(PLx226/2017/2018) şi au fost conduse de domnul deputat Petric 

Octavian. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Petric Octavian şi domnul 

deputat Nicolicea Eugen. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Petric Octavian, vicepreşedintele Comisiei 

pentru industrii şi servicii a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate  de voturi. 

 

 La punctul diverse domnul deputat Toma Ilie şi doamna deputat Cristina Prună au 

solicitat convocarea Ministrului Energiei, domnul Anton Anton, reprezentanţi ai acestui 

minister şi a conducerii CET Hunedoara, pentru clarificarea situaţiei în care se află CET 

Hunedoara  şi a minelor din Valea Jiului 

 La întâlnirea cu domnul ministru al energiei, domnul deputat Sorin Bumb doreşte un 

răspuns de la domnul ministru Anton Anton privind stadiul implementării Legii nr.167/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 

care prevedea ca în termen de 60 de zile să fie dată o hotărâre de Guvern privind contractele 

cadru şi caietele de sarcini.   

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 septembrie 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. 
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. 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 20 septembrie 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. 
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. 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Fulga Ovidiu 


