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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

Data: 05.12.2017 

 

 

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 28 și 29 noiembrie 

2017. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 
 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 
 
1. Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 

terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate (P.L.x. 
453/2017). 

2. Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase 
provenind din România (P.L.x. 479/2017). 

3. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor (P.L.x. 472/2017). 

 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 
 

6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (P.L.x. 
239/2017). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind circulaţia 
pe drumurile publice (P.L.x. 421/2017). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 454/2017). 
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COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 
  
 7. Diverse 

 
 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 noiembrie 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. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
4. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
5. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
6. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
7. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
8. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
9. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
10. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
11. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. - a fost înlocuit de 

domnul Olar Corneliu 
12. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
13. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
14. Vîrză Mihăiță   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petric Octavian   - Vicepreședinte - P.S.D. 
2. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L. 
3. Mînzatu Roxana  - Secretar   - P.S.D. 
4. Chiriță Dumitru  - Membru   - P.S.D. 
5. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
6. 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 14 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 Comisie pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități cu proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice 
autorizate (P.L.x. 453/2017). 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu propunerea legislativă pentru 
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reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România (P.L.x. 
479/2017). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Iulian Iancu, domnul 
Bumb Sorin Ioan, domnul Bica Dănuț, domnul Toma Ilie și doamna Prună Cristina Mădălina. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea propunerii legislative o săptămână, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu proiectul de 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (P.L.x. 472/2017). 

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, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (P.L.x. 239/2017). 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați domnul Claudiu Sorin Roșu 
Mareș, secretar de stat și domnul Metehau Andrei, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale. 

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 cu o săptămână, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia pentru transporturi și infrastructură cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.195/2001 privind circulaţia pe drumurile publice (P.L.x. 421/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Catană Florin, director în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a adoptare proiectului de Lege cu amendamente admise, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, în fond, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități 
și Comisia pentru transporturi și infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice (P.L.x. 454/2017). 

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat domnul Catană Florin, director în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, propunere care 
a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 29 noiembrie 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. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
4. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
5. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
6. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
7. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
8. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. 
9. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
10. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 
11. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
12. Velcea Nicolae   - Membru   - P.S.D. 
13. Vîrză Mihăiță   - Membru   - P.S.D. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Petric Octavian   - Vicepreședinte - P.S.D.  
2. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L. 
3. Adnagi Slavoliub  - Secretar   - Minorități 
4. Mînzatu Roxana  - Secretar   - P.S.D. 
5. Chiriță Dumitru  - Membru   - P.S.D. 
6. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
7. Petcu Toma-Florin - Membru   - A.L.D.E.  

 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfăşurat la nivel de raportori. 
 
 
 
 
 
 

Secretar, 

Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 


