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Comisia pentru industrii și servicii
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Data: 01.07.2019
SINTEZA
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 27 iunie
2019.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI:
SESIZĂRI PENTRU AVIZ
1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative(PLx.252/2019).
SESIZĂRI PENTRU RAPORT
2) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de
altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018 (PLx 261/2019).
3) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat starategic dintre
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte,
semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PLx 271/2019).
4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019
privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie
secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgarii ilegale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 251/2019).
COMUNICĂRI, DIRECTIVE,
REGULAMENTE, NORME, DECIZII
5) Diverse.
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 25 iunie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Iulian Iancu
2. Bende Sandor
3. Popescu Virgil Daniel
4. Toma Ilie
5. Adnagi Slavoliub
6. Holban Georgeta-Carmen
7. Iftimie Neculai
8. Bica Dănuț
9. Bumb Sorin-Ioan
10. Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae
11. Gherman Dumitru
12. Lovin Dumitru
13. Mohaci Mihai
14. Claudiu Năsui
15. Sitterli Ovidiu-Ioan
16. Stancu Florinel
17. Vîrză Mihăiță

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

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

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1. Petcu Toma-Florin
2. Ștefan Ion

- Membru
- Membru

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

Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/593
din 25.06.2019, domnul deputat Iftimie Neculai îl înlocuieşte pe domnul deputat Andruşcă
Dănuţ.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/573
din 25.06.2019, domnul deputat Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae îl înlocuieşte pe domnul
deputat Drăghici Mircea Gheorghe.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/572
din 25.06.2019, doamna deputat Holban Georgeta-Carmen o înlocuieşte pe doamna
deputat Mînzatu Roxana.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Uniunii Salvaţi România cu nr.3b-16/3409
din 25.06.2019, domnul deputat Claudiu Năsui o înlocuieşte pe doamna deputat Prună
Cristina.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 25 iunie 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 17 deputaţi din
totalul de 19 deputaţi membri ai comisiei şi supune la vot înlocuirea din funcţia de
vicepreşedinte a domnului deputat Mohaci Mihai cu domnul deputat Toma Ilie, propunere
care este aprobată cu unanimitate de voturi.
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În continuare, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi
servicii 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 şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative(PLx.252/2019).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Enescu Marina consilier şi doamna Tomescu Georgiana - consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
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 proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată
cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe
de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie
2018 (PLx 261/2019).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Maria Magdalena
Grigore - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
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 asupra proiectului de Lege,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru ratificarea
Acordului de parteneriat starategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de
o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PLx 271/2019).
La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Maria Magdalena
Grigore - secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
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 asupra proiectului de Lege,
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care
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constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgarii ilegale, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 251/2019).
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Şuşu Eugen - secretar
general adjunct, doamna Kleininger Elena - vicepreşedinte, domnul Anghel Daniel inspector şi domnul Mitu Adrian - inspector în cadrul Consiliului Concurenţei.
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 proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată
cu unanimitate de voturi.
La punctul diverse membrii comisiei au avut purtat discuţii cu o delegaţie din partea
ArcelorMittal Hunedoara cu privire la situaţia economică şi concurenţială cu care aceştia se
confruntă în prezent.
În urma dialogului şi a opiniilor exprimate, urmează a se înfiinţa o comisie de lucru
interministerială, cu scopul de a elabora un plan de acţiune şi de a identifica soluţii, în
vederea deblocării situaţiei cu care se confruntă industria siderurgică.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au continuat în data de 25 iunie 2019 la
ora 1400 şi s-au desfăşurat în sala Nicolae Iorga, Nivel P1 împreună cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor şi au fost conduse de domnul deputat Bode Lucian Nicolae - preşedintele
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură.
Comisiile au fost sesizate, în fond, pentru raport comun, cu proiectul de Lege privind
activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” (PLx 145/2019).
La lucrările comisiilor au participat în calitate de invitaţi domnul Ovidiu Sîrbu secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Florin Bogdan - şef serviciu în
cadrul Autorităţii Rutiere Române, domnul Brăcea Florentin - director şi doamna Dragnea
Maria - şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, domnul deputat domnul deputat Bode Lucian Nicolae,
preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, a propus adoptarea proiectului de
Lege cu amendamente admise şi respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de
voturi.
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Comisia a fost sesisată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi
infrastructură, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu propunerea legislativă privind activităţile
prestabilite de tip ridesharing(PLx659/2018).
La lucrările comisiilor au participat în calitate de invitaţi domnul Ovidiu Sîrbu secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Florin Bogdan - şef serviciu în
cadrul Autorităţii Rutiere Române, domnul Brăcea Florentin - director şi doamna Dragnea
Maria - şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, domnul deputat domnul deputat Bode Lucian Nicolae,
preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, a propus respingerea propunerii
legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Comisia a fost sesisată, în fond, împreună cu Comisia pentru transporturi şi
infrastructură şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu proiectul
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere(PLx 250/2019).
La lucrările comisiilor au participat în calitate de invitaţi domnul Ovidiu Sîrbu secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Florin Bogdan - şef serviciu în
cadrul Autorităţii Rutiere Române, domnul Brăcea Florentin - director şi doamna Dragnea
Maria - şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, domnul deputat domnul deputat Bode Lucian Nicolae,
preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, a propus adoptarea proiectului de
Lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26 iunie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1. Şerban Ciprian-Constantin
2. Toma Ilie
3. Adnagi Slavoliub
4. Dobrică Ionela Viorela
5. Andrușcă Dănuț
6. Bumb Sorin-Ioan
7. Tudor Beatrice
8. Gherman Dumitru
9. Lovin Dumitru
10. Mohaci Mihai
11. Claudiu Năsui
12. Sitterli Ovidiu-Ioan
13. Stancu Florinel
14. Vîrză Mihăiță

- Președinte
- Vicepreşedinte
- Secretar
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
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- P.S.D.
- P.S.D.
- Minorități
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- PRO EU
- U.S.R.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1.
2.
3.
4.
5.

Popescu Virgil Daniel
Bende Sandor
Bica Dănuț
Petcu Toma-Florin
Ștefan Ion

- Vicepreședinte
- Vicepreședinte
- Membru
- Membru
- Membru

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

Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/601
din 26.06.2019, domnul deputat Şerban Ciprian-Constantin îl înlocuieşte pe domnul deputat
Iulian Iancu.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/595
din 26.06.2019, doamna deputat Tudor Beatrice îl înlocuieşte pe domnul deputat Drăghici
Mircea Gheorghe.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat cu nr.3b-14/596
din 26.06.2019, doamna deputat Dobrică Ionela Viorela o înlocuieşte pe doamna deputat
Mînzatu Roxana.
Conform deciziei Grupului Parlamentar al Uniunii Salvaţi România cu nr.3b-16/3147
din 26.06.2019, domnul deputat Claudiu Năsui o înlocuieşte pe doamna deputat Prună
Cristina.
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26 iunie 2019 s-au
desfăşurat împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru energie,
infrastructură energetică și resurse minerale din cadrul Senatului României, începând cu
ora 0900, în sala Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, etaj 3, corp B4, camera
3150 şi au avut ca obiect selecţia candidaţilor în vederea preluării mandatului de
vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, funcţie
rămasă vacantă în urma demisiei unuia dintre vicepreşedinţi.
În urma analizei CV-urilor prezentate de către candidaţi, membrii comisiilor au
hotărât ca domnul Neacşu Marian să fie propus pentru funcţia de vicepreşedinte al
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 iunie 2019 au fost
prezenţi următorii domni şi doamne deputat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iulian Iancu
Bende Sandor
Popescu Virgil Daniel
Toma Ilie
Andrușcă Dănuț
Bica Dănuț
Bumb Sorin-Ioan

- Președinte
- Vicepreședinte
- Vicepreședinte
- Vicepreşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
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- P.S.D.
- U.D.M.R.
- P.N.L.
- P.S.D.
- P.S.D.
- P.N.L.
- P.N.L.

8. Gherman Dumitru
9. Lovin Dumitru
10. Mohaci Mihai
11. Sitterli Ovidiu-Ioan
12. Stancu Florinel
13. Vîrză Mihăiță

- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

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

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adnagi Slavoliub
Mînzatu Roxana
Drăghici Mircea-Gheorghe
Petcu Toma-Florin
Prună Cristina Mădălina
Ștefan Ion

- Secretar
- Secretar
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori.

Secretar,
Adnagi Slavoliub

Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga
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- Minorități
- P.S.D.
- P.S.D.
- A.L.D.E.
- U.S.R.
- P.N.L.

