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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: 30.06.2020  
 

 

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  29  iunie 2020. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 

pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx 386/2020) - sesizare pentru aviz. 

 2) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 

august 2017 (PLx 378/2020) – sesizare pentru raport 

 3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 

privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 148/2020) – sesizare pentru raport  

4) Proiect de Lege privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată 

pe teritoriul României (PLx 246/2020) – sesizare pentru raport suplimentar 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie (PLx 165/2020) – sesizare pentru raport. 

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

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism şi transport în 2020 şi ulterior 

[COM(2020)550] – sesizare pentru proiect de opinie. 

 7) Diverse. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 29 iunie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Iulian Iancu                - Președinte   - P.S.D. prezent la biroul 
comisiei 

2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. prezent la biroul 
comisiei 

3. Bumb Sorin-Ioan    - Vicepreședinte - P.N.L. prezent la biroul 
comisiei 

4. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. prezent la biroul 
comisiei 

5. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități prezent la biroul 
comisiei 

6. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. prezent online 
7. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. prezent online 
8. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. prezent la biroul 

comisiei 
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. prezent online 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO Europa prezent online 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați prezent online 
12. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați prezent la biroul 

comisiei 
13. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D. prezent online 
14. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa prezent online 
15. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. prezent online 
16. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. prezent online 
17. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa prezent online 
18. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. prezent la biroul 

comisiei 
 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii domni deputați: 

1. Petric Octavian   - Vicepreședinte  - PRO Europa  
2. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
3. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L  
4. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 
 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat prin intermediul aplicației 

Webex și au început în data de 29 iunie 2020, de la ora 1000 și 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 22 deputaţi membri ai 

comisiei şi propune dezbarea actelor normative aflate pe  ordinea de zi, propunere care 

este aprobată cu unanimitate de voturi.  

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

și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri 

active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
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determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 386/2020) 

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 în forma adoptată de 

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

 Comisia a fost sesizată, pentru raport, cu proiectul de Lege  pentru ratificarea 

Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017 (PLx 378/2020) 

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 de adoptare a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 Comisia a fost sesizată, pentru raport comun, împreună cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 148/2020). 

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 final de adoptare a proiectului de Lege, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

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

consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României (PLx 

246/2020).  

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 suplimentar de adoptare a proiectului de 

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

 Comisia a fost sesizată, pentru raport comun, împreună cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și 

infrasctructură, cu proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie (PLx165/2020). 

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 preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Turism şi 

transport în 2020 şi ulterior [COM(2020)550]. 

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 asupra Comunicării 

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

 

 

 

 

  Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


