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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: 02.04.2020  
 

 

S I N T E Z A 

LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 

 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua 02 aprilie 2020. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

SESIZĂRI PENTRU AVIZ 

 

 1) Proiect de Lege  privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2019 

pentru modificarea art.511 alin.(1) și (4) din ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 

privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative (PLx 82/2020). 

 2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 

pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

94/2020). 

 3) Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane 

fizice și juridice (PLx 130/2020). 

 4) Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PLx 132/2020). 

 5) Proiectul de Lege pentru aplicarea unor scutiri de le plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgență (PLx 134/2020). 

 6) Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității 

vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 

România (PLx 622/2019). 

 

 

 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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SESIZĂRI PENTRU RAPORT 

 

 7) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 132 din 31 mai 2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin 

accidente de vehicule și tramvaie (PLx. 635/2019). 

 8) Proiect de Lege pentru plafonarea temporară a prețului medicamentelor și a 

alimentelor de strictă necesitate (PLx. 133/2020). 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

 

9) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 aprilie 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 online 
3. Bumb Sorin-Ioan    - Vicepreședinte - P.N.L. prezent online 
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO Europa 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. prezent online 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități prezent online 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. prezent online 
8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. prezent online 
9. Bica Dănuț     - Membru   - P.N.L. prezent online 
10. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. prezent online 
11. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO Europa prezent online 
12. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - P.S.D. prezent online 
13. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați prezent online 
14. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D. prezent online 
15. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO Europa prezent online 
16. Petcu Toma-Florin   - Membru   - Neafiliați prezent online 
17. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L prezent online 
18. Prună Cristina Mădălina  - Membru  - U.S.R. prezent online 
19. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. prezent online 
20. Stancu Florinel    - Membru   - PRO Europa prezent online 
21. Ștefan Ion     - Membru   -P.N.L. prezent online 
22. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. prezent online 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au început în data de 02 aprilie 2020, în 

ședință online, pe aplicația zoom, de la ora 1100, şi au fost conduse de domnul deputat 

Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că există 

cvorum, respectiv sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei 
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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 fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru tehnologia informației 

și comunicațiilor, cu proiectul de Lege  privind aprobarea ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) și (4) din ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 

(PLx 82/2020). 

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, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

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

protecție socială, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PLx 94/2020). 

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, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

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

bănci, cu proiectul de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane 

fizice și juridice (PLx 130/2020). 

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 cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

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

bănci, cu proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PLx 132/2020). 

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, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

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

bănci, cu proiectul de Lege pentru aplicarea unor scutiri de le plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgență (PLx 134/2020). 
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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 majoritate de voturi. 

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

infrastructură, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea 

autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 

acestora în România (PLx 622/2019). 

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 dezbaterilor asupra proiectului de Lege, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

finanțe și bănci, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 132 din 31 mai 2017 

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

accidente de vehicule și tramvaie (PLx. 635/2019). 

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 dezbaterilor asupra proiectului de Lege, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sezizată, pentru raport, cu proiectul de Lege pentru plafonarea temporară 

a prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate (PLx. 133/2020). 

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 amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  

 


