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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
        

 
Data: 28.02.2017 

 
 

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 03 februarie 

2017. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 
 

SESIZĂRI ÎN FOND 
 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 (P.l.x 7/2017). 
 
 
La lucrările comune din data de 03 februarie 2017, din partea Comisie pentru industrii 

şi servicii au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Iulian Iancu    - Președinte   - P.S.D. 
2. Bende Sandor   - Vicepreședinte - U.D.M.R. 
3. Chiriță Dumitru   - Vicepreședinte  - P.S.D. 
4. Popescu Virgil Daniel  - Vicepreședinte  - P.N.L.  
5. Adnagi Slavoliub   - Secretar   - Minorități 
6. Mînzatu Roxana   - Secretar   - P.S.D. 
7. Andrușcă Dănuț   - Membru   - P.S.D. 
8. Bica Dănuț    - Membru   - P.N.L. 
9. Bontea Vlad    - Membru   - P.S.D. 
10. Bumb Sorin-Ioan   - Membru   - P.N.L. 
11. Lovin Dumitru   - Membru   - A.L.D.E. 
12. Mohaci Mihai   - Membru   - P.S.D. 
13. Paraschiv Rodica   - Membru   - P.S.D. 
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14. Petcu Toma-Florin   - Membru   - A.L.D.E. – a fost înlocuit de 
domnul deputat Borza Remus-Adrian   

15. Petric Octavian   - Membru   - P.S.D. 
16. Stancu Florinel   - Membru   - P.S.D. 
17. Toma Ilie    - Membru   - P.S.D. 
18. Vlad Sergiu Cosmin  - Membru   - U.S.R. 

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

 
19. Ștefan Ion    - Membru   - P.N.L. 

 
 
Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat, din data de 03 
februarie 2017, au început la ora 1100 şi au fost conduse de domnul deputat Tudose Mihai, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaţilor. Cele cinci comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35) a fost avizat favorabil 
cu amendamente respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru transporturi şi energie din Senat, din data de 3 februarie 2017, au 
început la ora 1115 şi au fost conduse de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. Cele cinci comisii au analizat proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Ministerului Energiei (anexa 3/36).  

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) a fost avizat favorabil cu 
amendamente respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică din Senat, din data de 3 
februarie 2017, au început la ora 1130 şi au fost conduse de domnul deputat Tudose Mihai, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaţilor. Cele cinci comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenţei (anexa 3/08). 

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Concurenţei.  

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenţei (anexa 3/08) a fost avizat favorabil,  
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică și Comisia pentru transporturi și 
energie din Senat, din data de 3 februarie 2017, au început la ora 1145 şi au fost conduse de 
domnul deputat Tudose Mihai, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor. Cele șase comisii au analizat proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General 
al Guvernului (anexa 3/13).  

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Secretariatului General al 
Guvernului. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) a fost 
avizat favorabil, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică din Senat, din data de 3 
februarie 2017, au început la ora 1200 şi au fost conduse de domnul deputat Tudose Mihai, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaţilor. Cele patru comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (anexa 3/52). 

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (anexa 
3/52) a fost avizat favorabil, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii din Senat, din data de 3 februarie 2017, au început la ora 1215 şi au fost conduse de 
domnul deputat Tudose Mihai, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor. Cele trei comisii au analizat proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorității pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53). 

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Autorității pentru Administrarea 
Activelor Statului. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 
3/53) a fost avizat favorabil, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Lucrările reunite ale Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi privatizare, Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică din Senat, din data de 3 
februarie 2017, au început la ora 1230 şi au fost conduse de domnul deputat Tudose Mihai, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
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Deputaţilor. Cele patru comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului (anexa 3/59). 

La lucrările comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Turismului. 

În urma dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la acesta 
cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului (anexa 3/59) a fost avizat favorabil 
cu amendamente respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Secretar, 
Mînzatu Roxana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 
Consilier Parlamentar: Neicu Cristina 
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