
 1

  

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 
 

 
Data:15.05.2018         

 

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 14, 15, 16 şi 17 

mai 2018. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 1)  Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare(PLx582/2017). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 

privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie 

de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996(PLx326/2017). 

 3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul 

achiziţiilor publice(PLx 160/2018). 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2018 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor 

măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul 

României(PLx 270/2018). 
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 5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor 

măsuri fiscal-bugetare(PLx 285/2018). 

 
SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 6) Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 221/2018). 

 7)  Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 223/2018). 

            8) Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

534/2017).                                                                                                                                                           

 9)  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(PLx 601/2014).  

           10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 509/2017). 

 11)   Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). 

 12)   Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010). 

 13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

           14) 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 (PLx 110/2017). 

           15) Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 

operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 

petroliere offshore (PLx 33/2018).  

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

           16) Diverse 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 mai 2018 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
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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. 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 

 
 Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități din în data de 14 mai 2018 au început la ora 1330 şi au fost conduse 

de domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 

care constată că există cvorum şi propune dezbaterea actelor normative înscrise pe ordinea 

de zi cu care sunt sesizate cele două comisii.  

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

imunități cu propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 

1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, 

cu modificările şi completările ulterioare(PLx582/2017). Propunerea legislativă a fost 

retrimisă din Plenul Camereri Deputaţilor în data de 09.05.2018. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină, şi imunităţi a propus adoptarea  propunerii legislative cu 

amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi şi 

intocmirea raportului suplimentar comun. 

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

imunități cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2017 privind acţiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei 

în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996(PLx326/2017). 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, 

de disciplină, şi imunităţi a propus adoptarea  proiectului de Lege cu amendamente admise 

şi respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

imunități cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul 

achiziţiilor publice(PLx 160/2018). 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, 

de disciplină, şi imunităţi a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 mai 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - 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. Drăghici Mircea-Gheorghe   - Membru   - P.S.D. 
2. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 

 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 15 mai 2018  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 administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de comunicare în 
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masă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind 

stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la 

Centenarul României(PLx 270/2018). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Ion Ardeal Ieremia-

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.  

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

Popescu Virgil Daniel şi doamna Prună Cristina Mădălina. 

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

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

cu majoritate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare(PLx 285/2018). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Cojan Constanţa-

Alina-şef serviciu, domnul Buzdugă Dan-expert din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul Popescu 

Virgil Daniel, doamna Prună Cristina Mădălina şi domnul Sitterli Ovidiu-Ioan. 

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

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi.  

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

imunități şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru 

modificarea art.49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 221/2018). 

 În cadrul dezbaterilor au 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 juridică, de disciplină și 

imunități şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru 

completarea articolul 45 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 223/2018). 

 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 respingerea propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

imunități şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru 

completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 534/2017).                                                                                               

 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 respingerea propunerii legislative,  propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

imunități şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură cu propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice(PLx 601/2014). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Bumb Sorin-

Ioan, domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat Petcu Toma-Florin.  

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

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de lege cu o săptămână, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (PLx 509/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Tomoiagă Gheorghe-

Bogdan-secretar de stat, domnul Bodea Tudor-consilier şi domnul Juncu Liviu-consilier în 

cadrul Ministerului Turismului, domnul Saizu Dinel şi domnul Istrate Nicolae-vicepreşedinţi 

ai Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Popescu Virgil Daniel, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, domnul deputat Adnagi 

Slavoliub, domnul deputat Mohaci Mihai şi domnul deputat Dobre Mircea Titus.   

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

industrii şi servicii, a propus adoptare proiectului de lege cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
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 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia politică economică, reformă şi 

privatizare cu  propunerea legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). Propunerea 

legislativă a fost retrimisă din Plenul Camerei Deputaţilor în data de 18.09.2017. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bizon Monica-director 

adjunct, doamna Cojan Constanţa-Alina-şef serviciu, Niţu Irina-şef serviciuşi domnul Dincă 

Marian-Cristian-expert în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Paula 

Pârvănescu-secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat.  

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 

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

industrii şi servicii, a propus respingerea propunerii legislative şi menţinerea raportului iniţial 

de respingere, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia politică economică, reformă şi 

privatizare cu proiectul de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010). Propunerea legislativă 

a fost retrimisă din Plenul Camerei Deputaţilor în data de 18.09.2017. 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Bizon Monica-director 

adjunct, doamna Cojan Constanţa-Alina-şef serviciu, Niţu Irina-şef serviciuşi domnul Dincă 

Marian-Cristian-expert în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi doamna Paula 

Pârvănescu-secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 

Antreprenoriat.  

 În cadrul dezbaterilor au 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 şi menţinerea raportului iniţial 

de respingere, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 198/2017). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Nagy-Bege Zoltan-

vicepreşedinte şi domnul Alicuş Viorel-director general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Andrei Petrişor Maioreanu-secretar de stat şi 

domnul Dragoş Cojocaru-consilier în cadrul Ministerului Energiei, domnul Lefter Viorel-

preşedinte şi domnul Martin Moise-vicepreşedinte în cadrul Organizaţiei Patronale a 

Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România, Dumitrescu Dan-project 

manager şi Stănescu Cristian-manager, Ioana Moise-project manager în cadrul ALRO S.A., 
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Raluca Asanache-relaţii instituţionale în cadrul TENARIS, domnul Ianc Petru-director 

executiv al Societăţii Române de Metalurgie, domnul Borş Ionel-preşedintele Confederaţiei 

Patronale din Industria României, doamna Milea Gabriela-şef serviciu, doamna Dumitrescu 

Constanţa-consilier, doamna Luiza Drăghici-inspector concurenţă şi domnul Mitu Adrian-

inspector în cadrul Consiliului Concurenţei, doamna Nicoleta Ciubuc-director, doamna 

Opran Marina-şef serviciu şi doamna Toma Gheorghiţa-director în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Claudia Brânduş-preşedinte, domnul Borotea Adrian-

vicepreşedinte, şi domnul Răzvan Grecu-membru în cadrul Asociaţiei Române pentru 

Energie Eoliană, domnul Cârstea Costel-manager general Doosan IMGB S.A. şi domnul 

Mândru Marian-coordonator campanie în cadrul Greenpeace România.   

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu, domnul deputat 

Petric Octavian, domnul deputat Popescu Virgil Daniel, domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, 

domnul deputat Mohaci Mihai, domnul deputat Petcu Toma-Florin şi domnul deputat Bende 

Sandor. 

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

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de lege cu o săptămână, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul Diverse nu au avut loc discuții. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 mai 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. 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. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
2. Drăghici Mircea-Gheorghe            - Membru   - P.S.D. 
3. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 
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 Comisia a fost sesizată, pentru raport, 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 (PLx 110/2017). 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17 mai 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. 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. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Andrușcă Dănuț    - Membru   - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea-Gheorghe            - Membru   - P.S.D. 
4. Mînzatu Roxana    - Secretar   - P.S.D. 

 
 Comisia a fost sesizată, pentru raport, cu proiectul de Lege privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 

petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PLx 33/2018). 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Fulga Ovidiu 


