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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
Data: 19.09.2017 

 
 

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 14 septembrie 

2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (P.L.x. 
260/2017). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, 
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii 
nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (P.L.x. 265/2017). 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la 
Bucureşti, la 8 februarie 2017 (P.L.x. 252/2017). 

4. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile 
internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor 
aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 (P.L.x. 250/2017). 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la 
Bucureşti, la 21 aprilie 2016 (P.L.x. 269/2017). 

 
 

SESIZĂRI PENTRU RAPORT 
6. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire 

turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de interes naţional (P.L.x. 190/2017). 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (P.L.x. 
226/2017) 

 
COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
 

 8. Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare 
[COM(2017)240]. 
 9. Diverse 

 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 septembrie 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. Petric Octavian  - Membru   - P.S.D. 
14. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
15. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
16. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
17. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
18. 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 18 deputaţi din totalul de 19 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 buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (P.L.x. 
260/2017). 

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. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci cu proiectul de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii 
nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea 
Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (P.L.x. 265/2017). 

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 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 apărare, ordine 
publică și siguranță națională cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 
schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017 (P.L.x. 252/2017). 

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 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 apărare, ordine 
publică și siguranță națională cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia 
privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice 
ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 (P.L.x. 
250/2017). 

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 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 apărare, ordine 
publică și siguranță națională cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor 
militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 (P.L.x. 269/2017). 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire turistică situate în staţiuni turistice şi balneoclimaterice, de 
interes naţional (P.L.x. 190/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Bogdan Tomoioagă, 
secretar de stat și domnul Mircea Cârlan, director în cadrul Ministerului Turismului.  

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 politică economică, 
reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (P.L.x. 226/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Anca Chiser, secretar de 
stat în Ministerul Economiei. 

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 proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată cu Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților 
oferite de globalizare [COM(2017)240]. 

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 adoptarea comunicării, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 
 

 
Vicepreședinte, 
Dumitru Chiriță 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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