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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

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 16, 17, 

decembrie 2014. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 (P.L.x. 572/2014) 

 
În data de 16 decembrie 2014 a avut loc sedinţa comună pentru dezbaterea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 (P.L.x. 572/2014). La şedinţă au participat 
următoarele comisii din Camera Deputaţilor: Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, iar din Senat au participat: Comisia 
economica, industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi energie. 

Şedinţa comisiilor reunite a inceput la ora 10 00 şi au fost audiaţi următorii: 
Domnul Bogdan Lehel Lorand, Preşedinte al Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, prezintă bugetul de stat pe anul 2015 şi menţionează că suma alocată este 
suficientă pe anul următor. 

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. 

Domnul Director Marin Popescu, Direcţia Economică şi Administrare Patrimoniu din 
Secretariatul General al Guvernului prezintă bugetul de stat pe anul 2015. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente respinse, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Domnul Vicepreşedinte Neagoe Otilian, Consiliul Concurenţei prezintă bugetul de 
stat pe anul 2015. 

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. 
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În data de 17 decembrie 2014 a avut loc sedinţa comună pentru dezbaterea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 (P.L.x. 572/2014). La şedinţă au participat 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi Mediul de Afaceri şi următoarele comisii din Camera Deputaţilor: Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, iar din Senat 
au participat: Comisia economica, industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi Comisia pentru transporturi şi energie. 

Domnul Ministru Mihai Tudose, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului 
prezintă bugetul de stat pe anul 2015. 

La lucrările comisiilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu şi 
domnul Tararache Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Domnul Ministru Gerea Dominic Andrei, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii şi Mediul de Afaceri prezintă bugetul de stat pe anul 2015. 

La lucrările comisiilor au luat cuvântul următorii deputaţi: domnul Iulian Iancu, 
domnul Antal Istvan şi domnul Tararache Mihai. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise şi 
respinse, propunere care a fost aprobată  cu majoritate de voturi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Secretar, 

Ţîmpău Radu Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Donea Cristina 
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