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 PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii și servicii 
 Tel : 021.316.03.43.                                      Fax : 021.315.34.01.                                      email: cp03@cdep.ro 

 
           Data: 11.09.2019  

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 03, 04, şi 05 

septembrie 2019.  

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2019 

privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar (PLx 299/2019). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2019 

pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 

Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

300/2019). 

 3) Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 304/2019). 

 4) Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică (PLx 

305/2019). 

 5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în 

România (PLx 307/2019). 

 

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

 6) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Cum construim încrederea cetăţenilor 

într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman [COM(2019)168]. 

 7) Diverse. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03 septembrie 2019 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. înlocuită de Teiş Alina 
7. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. 
9. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
10. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru               - P.S.D.        înlocuit de Mircea 

Florin 
11. Gherman Dumitru   - Membru  - P.S.D. 
12. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
13. Mohaci Mihai    - membru  - PRO EU 
14. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
15. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
16. Stancu Florinel    - Membru   - PRO EU 
17. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
 

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 03 septembrie 

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 18 

deputaţi din totalul de 19 deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normative 

aflate pe  ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La lucrările Comisiei din data de 03 septembrie doamna deputat Roxana Mînzatu  a 

fost înlocuită de doamna deputat Teiş Alina conform hotărârii Grupului Parlamentar al 

Partidului Social Democrat nr.3b-14/682 din 02.09.2019 iar domnul deputat Drăghici Mircea-

Gheorghe a fost înlocuit de domnul deputat Mircea Florin conform hotărârii Grupului 

Parlamentar al Partidului Social Democrat nr.3b-14/690 din 03.09.2019. 

 Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii propune 

înlocuirea doamnei deputat Mînzatu Roxana din funcţia de secretar al comisiei  cu domnul 

deputat Gherman Dumitru, propunere care a fost aprobată cu unanimitate 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.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar (PLx 299/2019). 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul deputat Lungu Gabriel - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. 
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 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina. 

 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 majoritate de voturi. 

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

finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 300/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Peicu Geta-Florentina 

- consilier şi doamna Costina Călin - consilier în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu şi doamna deputat 

Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Toma Ilie şi domnul deputat Popescu Virgil Daniel. 

 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 majoritate de voturi. 

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

finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor 

acte normative (PLx 304/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Micu Raluca - şef 

serviciu, doamna Stănică Florina-Adriana - expert şi domnul Culcea Cristian - referent de 

specialitate în cadrul Băncii Naţionale a României. 

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

Popescu Virgil Daniel. 

 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 buget, 

finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 

(PLx 305/2019). 

 La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi doamna Micu Raluca - şef 

serviciu, doamna Stănică Florina-Adriana - expert şi domnul Culcea Cristian - referent de 

specialitate în cadrul Băncii Naţionale a României. 

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

Popescu Virgil Daniel. 
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 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 transporturi 

şi infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România (PLx 307/2019). 

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

consilier în cadrul Ministerului Transporturilor şi domnul Uta Cristian - şef de departament în 

cadrul Registrului Auto Român. 

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

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Comisia a fost sesizată pentru examinare pe fond cu Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor: Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe 

factorul uman [COM(2019)168]. 

 La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna Chiffa Monica - şef 

birou în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

 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 proiect de opinie favorabil, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 04 septembrie 2019 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
6. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D.  
7. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L.  
8. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
9. Gherman Dumitru   - Membru                 - P.S.D. 
10. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
11. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa 
12. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
13. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
14. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa 
15. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
16. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  



5 
 

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D.  
2. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 
3. Mînzatu Roxana   - Secretar  - P.S.D. 

 
 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 05 septembrie 2019 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Vicepreședinte  - P.N.L. 
4. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. 
5. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D.  
6. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L.  
7. Bumb Sorin-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
8. Gherman Dumitru   - Membru                - P.S.D. 
9. Lovin Dumitru    - Membru   - A.L.D.E. 
10. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa 
11. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
12. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
13. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa 
14. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L. 
15. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D.  

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
2. Mînzatu Roxana   - Secretar  - P.S.D. 
3. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D.  
4. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. 

 

 Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 

 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


