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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
 
Data:27.09.2018         

 

 

 

 

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 25, 26 şi 27 

septembrie 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(PLx395/2018). 

 2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 

privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică(Plx418/2018). 

 3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 

Centralizate(PLx420/2018). 

 4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2018 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice(PLx419/2018). 
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 5) 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). 

 6) Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore(PLx33/2018). 

 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 7) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 25 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. 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. Petcu Toma-Florin   - 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   - Neafiliaţi 
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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 

 

 Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au început 

în data de 25 septembrie 2018  la ora 1000 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian 

Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că există cvorum, 
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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 în fond,  împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu proiectul de Lege privind 

unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore(PLx33/2018). Proiectul de 

Lege a fost retrimis în parlament,  spre examinare, la cererea Preşedintelui României.  

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bucheru Crăiţa - 

director, doamna Pâciu Gabriela director cabinet şi domnul Vişan Doru - secretar de stat  în 

cadrul Ministerului Energiei şi doamna Toma Gheorghiţa - director în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 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 apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria 

naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative(PLx395/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Roşu Valentin- director 

în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi domnul Attila Gyorgy- secretar de stat în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. 

 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 buget, finanţe şi bănci 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2018 

privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică(Plx418/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
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 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Carmen Elian- 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională 

şi domnul Attila Gyorgy- secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

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

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea unui raport 

preliminar favorabil cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

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

imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate(PLx420/2018). 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi domnul Attila Gyorgy- secretar de 

stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

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

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege şi întocmirea unui raport 

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.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice(PLx.419/2018). 

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

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

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, doamna Carmen Elian- subsecretar 

de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională şi domnul 

Attila Gyorgy- secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 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 juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 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). Proiectul de Lege a 

fost retrimis, spre reexaminare, ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, la cererea 

formulată de 63 deputaţi PNL. 
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bălănescu Oana- 

expert principal în cadrul Băncii Naţionale a României, doamna Elena Dumitrică - consilier 

juridic în cadrul Băncii Naţionale a României, domnul Roşu Valentin- director în cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, domnul Attila Gyorgy- secretar de stat în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, domnul Savencu Ştrefan - expert în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice, doamna Carmen Elian - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și 

pentru Societatea Informațională, domnul Popa Gheorghe - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Culturii, doamna Bucheru Crăiţa - director, doamna Pâciu Gabriela director 

cabinet şi domnul Vişan Doru - secretar de stat  în cadrul Ministerului Energiei. 

 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. 

  

 La punctul diverse nu au avut loc discuţii. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26 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. 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. 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 
 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 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. 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. 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 

 
 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

Roxana Mînzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  


