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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

Data: 23.05.2017 
 
 

S I N T E Z A 
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 09 mai 2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
 

1. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea 
nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului 
public de alimentare cu energie termică (P.L.x. 796/2015). 

2. Propunere legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare 
(P.L.x. 714/2010). 

3. Propunere legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 
4. Proiect de Lege privind holdingurile (P.L.x. 305/2010). 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
(P.L.x. 110/2017). 

6. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (P.L.x. 333/2016). 

 
 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 
7. Diverse 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 mai 2017 au fost prezenţi 

următorii domni şi doamne deputat: 
1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - 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. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
14. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
15. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
18. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
19. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R.  
20. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petcu Toma-Florin  - Membru   - A.L.D.E.  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început la ora 1300 şi au fost conduse 

de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată 
că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 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 cu propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 
(5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi a articolului 29 al 
Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică (P.L.x. 796/2015). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Angel Gheorghiu, 
secretar de stat, doamna Vasilica Baciu, director, doamna Georgiana Noaje, expert în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și domnul 
Cristian Podașcă, director în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei . 

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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu propunerea legislativă privind producerea energiei 
electrice şi termice în cogenerare (P.L.x. 714/2010). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Alicuș Viorel, director 
general în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.  
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea  propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare cu propunerea legislativă "Legea holdingului" (P.L.x. 271/2010). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Mișa Ionuț, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnul Ionescu Emil Octavian, director în 
cadrul Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și 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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare cu proiectul de Lege privind holdingurile (P.L.x. 305/2010). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Mișa Ionuț, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și domnul Ionescu Emil Octavian, director în 
cadrul Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și 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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr.123/2012  (P.L.x. 110/2017). 

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 în fond, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de disciplină și imunități cu 
proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (P.L.x. 333/2016). 

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. 
 

 
 

Vicepreședinte, 
Dumitru Chiriță 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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