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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

  
Data: 06.10.2022 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 4 octombrie 2022 

 

 

Comisia pentru antreprenoriat și turism și-a desfășurat lucrările ședinței în ziua de 4 

octombrie 2022. 

 

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat: domnul  Ioan Rus - secretar de 

stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, domnul Attila Gyorghy – secretar de 

stat în cadrul Ministerului Finanțelor și domnul Mihai Eduard Frasin – șef serviciu în cadrul 

Ministrului Economiei. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

1. PLx 368/2017 -  proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanţă;  

2. PLx 667/2018 -  proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 privind 

pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative;  

3. PLx 145/2021 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului 

IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat 

asociate acestuia; 

4. PLx 146/2021 - proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020; 

5. PLx 387/2021 -  proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanţei nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România şi a altor acte normative; 
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6. PLx 388/2021 -  proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-

19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020; 

7. PLx 390/2022 -  propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.883 din 14 decembrie 2011. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, amânarea 

dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterii proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative în forma prezentată de inițiator. 

 

 

        PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

 

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

  
 

 

 
 

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
                   

 


