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SINTEZA
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 09, 10 şi 11
aprilie 2019.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZ
1) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului
aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România (PLx.191/2019).
2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului (PLx.186/2019).
SESIZĂRI PENTRU RAPORT
3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
(PLx. 438/2018).
4) Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PLx.
745/2018).
5) Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PLx.
44/2019).
6) Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică
nr.325/2006 (PLx. 567/2008/ 2018).

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii (PLx. 161/2019).
8) 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).
9) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44
/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile inidividuale şi întreprinderile familiale (PLx. 197/2019).
10) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (PLx. 56/2019).
11) Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PLx.
172/2018).

COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII

12) Diverse

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 aprilie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iulian Iancu
2. Bende Sandor
3. Mohaci Mihai
4. Popescu Virgil Daniel
5. Adnagi Slavoliub
6. Mînzatu Roxana
7. Andrușcă Dănuț
8. Bica Dănuț
9. Bumb Sorin-Ioan
10. Gherman Dumitru
11. Lovin Dumitru
12. Prună Cristina Mădălina
13. Sitterli Ovidiu-Ioan
14. Stancu Florinel
15. Toma Ilie
16. Velcea Nicolae

- Președinte
- Vicepreședinte
- Vicepreşedinte
- Vicepreședinte
- Secretar
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

- P.S.D
- U.D.M.R.
- P.S.D.
- P.N.L.
- Minorități
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.N.L.
- P.N.L.
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- U.S.R.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.S.D.

17. Vîrză Mihăiță

- Membru

- P.S.D.

De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:
1. Drăghici Mircea-Gheorghe
2. Petcu Toma-Florin
3. Ștefan Ion

- Membru
- Membru
- Membru

- P.S.D.
- A.L.D.E.
- P.N.L.

La invitaţia membrilor Comisiei, domnul Ştefan - Radu Oprea, Ministrul pentru Mediul
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a făcut o prezentare a programului de încurajare și de
stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Start - Up Nation,
implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat în data de 09 aprilie
2019 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 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.
Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din
aviaţia civilă din România (PLx.191/2019).
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 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, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului (PLx.186/2019).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Ion Ardeal Ieremia secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi doamna Stan
Augustina - şef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul deputat
Sitterli Ovidiu-Ioan.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de lege cu amendamente
admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun suplimentar, cu Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
petrolului nr. 238/2004 (PLx. 438/2018).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cătălin Niţă - director
executiv în cadrul Federeţiei Patronale Petrol şi Gaze iar din partea Asociaţiei Române a
Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră doamna Budu Anca - administrator şi
doamna Ţînţariu Adelina - consultant.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi domnul deputat
Sitterli Ovidiu-Ioan.
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 pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional
de dezvoltare locală (PLx. 745/2018).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cristian Şologon subsecretar de stat şi doamna Săvescu Alina - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Maioreanu Andrei - secretar de stat în cadrul
Ministerului Energiei.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Popescu Virgil-Daniel şi domnul deputat Bumb Sorin-Ioan.
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 unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului, cu propunerea legislativă pentru completarea art.7 alin.(1)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală (PLx. 44/2019).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Cristian Şologon subsecretar de stat şi doamna Săvescu Alina - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Maioreanu Andrei - secretar de stat în cadrul
Ministerului Energiei.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Mohaci Mihai, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, doamna deputat Prună CristinaMădălina, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi domnul deputat Bumb Sorin-Ioan.

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport comun de respingere, propunere care a
fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată, în fond, pentru reexaminare la cererea Preşedintelui
României, cu Legea pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie
termică nr.325/2006 (PLx. 567/2008/ 2018).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul deputat Tudose
Nicolae - secretar de stat şi Baciu Vasilica - director în cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Alicuş Viorel - director general în cadrul
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Mohaci Mihai, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, doamna deputat Prună CristinaMădălina, domnul deputat Popescu Virgil-Daniel şi domnul deputat Bumb Sorin-Ioan.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport suplimentar favorabil cu amendamente
admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.
Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PLx. 161/2019).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Jianu Gheorghe director general adjunct şi domnul Cristian Şologon - subsecretar de stat în cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi domnul Birjaru Emilian secretar general în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii.
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 favorabil, 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).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Caralicea Ciprian secretar general şi domnul Manu Corneliu - şef birou în cadrul Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Mohaci Mihai şi domnul deputat Popescu Virgil - Daniel.

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, cu proiectul de Lege pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale şi
întreprinderile familiale (PLx. 197/2019).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Sorin Valeriu Naş secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
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, propunere care a fost
aprobată cu majoritate de voturi.
Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi
întreprinderi mici şi mijlocii (PLx. 56/2019).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Sorin Valeriu Naş secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Sitterli Ovidiu - Ioan şi doamna deputat Prună Cristina - Mădălina.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport favorabil, propunere care a fost aprobată
cu majoritate de voturi.
Comisia a fost sesizată, în fond, pentru raport comun suplimentar 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" (PLx. 172/2018).
Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în sala de şedinţe a Comisiei pentru
industrii şi servicii începând cu ora 1230.
La lucrările comisilor au participat în calitate de invitaţi domnul Coroamă Daniel secretar de stat, domnul Iacob Dănuţ - director, doamna Bratu Luiza - consilier în cadrul
Ministerului Apelor şi Pădurilor, domnul Claudiu - Sorin Roşu - Mareş - secretar de stat şi
doamna Elena Filip - şef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
doamna Cristina Tărteaţă - secretar de stat, domnul Cristea Constantin - consilier şi domnul
Diaconescu Cristian - consilier în cadrul Ministerului Turismului.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat
Bende Sandor, domnul deputat Sitterli Ovidiu - Ioan, domnul deputat Bumb Sorin - Ioan şi
domnul deputat Toma Ilie.
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru
industrii şi servicii, a propus întocmirea unui raport comun suplimentar favorabil cu
amendamente admise şi respinse, 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 10 aprilie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iulian Iancu
2. Bende Sandor
3. Mohaci Mihai
4. Popescu Virgil Daniel
5. Adnagi Slavoliub
6. Mînzatu Roxana
7. Andrușcă Dănuț
8. Bica Dănuț
9. Bumb Sorin-Ioan
10. Gherman Dumitru
11. Lovin Dumitru
12. Prună Cristina Mădălina
13. Sitterli Ovidiu-Ioan
14. Stancu Florinel
15. Toma Ilie
16. Velcea Nicolae
17. Vîrză Mihăiță

- Președinte
- Vicepreședinte
- Vicepreşedinte
- Vicepreședinte
- Secretar
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

- P.S.D
- U.D.M.R.
- P.S.D.
- P.N.L.
- Minorități
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.N.L.
- P.N.L.
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- U.S.R.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.S.D.

De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:
1. Drăghici Mircea-Gheorghe
2. Petcu Toma-Florin
3. Ștefan Ion

- Membru
- Membru
- Membru

- P.S.D.
- A.L.D.E.
- P.N.L.

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori.
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 aprilie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iulian Iancu
2. Bende Sandor
3. Mohaci Mihai

- Președinte
- Vicepreședinte
- Vicepreşedinte

- P.S.D
- U.D.M.R.
- P.S.D.

4. Popescu Virgil Daniel
5. Mînzatu Roxana
6. Andrușcă Dănuț
7. Bica Dănuț
8. Bumb Sorin-Ioan
9. Gherman Dumitru
10. Lovin Dumitru
11. Prună Cristina Mădălina
12. Sitterli Ovidiu-Ioan
13. Stancu Florinel
14. Toma Ilie
15. Velcea Nicolae
16. Vîrză Mihăiță

- Vicepreședinte
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.N.L.
- P.N.L.
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- U.S.R.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.S.D.

De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:
1.
2.
3.
4.

Adnagi Slavoliub
Drăghici Mircea-Gheorghe
Petcu Toma-Florin
Ștefan Ion

- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori.

Secretar,
Mînzatu Roxana

Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga

- Minorități
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- P.N.L.

