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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
           Data: 21.02.2022  

 
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 15, 16 și 17 
februarie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 15 
februarie 2021: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările 
ulterioare (PLx 423/2021) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (PLx 199/2017) 
– sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor 
europene (PLx 553/2020) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul 
de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative (PLx 
511/2021) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind 
publicitatea (PLx 60/2019) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Legea nr.153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor (PLx 
601/2021) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 
privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care 
constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 251/2019) 
– sesizare pentru raport, 
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8) Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021) – sesizare pentru 
raport, 

9) Diverse. 
  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 februarie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent online  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent online 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent online 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 15 februarie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1220 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţii membri ai comisiei 
conform listei de prezență, şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, 
propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură, cu proiectul 
de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare (PLx 423/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Alexandru Popa, Șef serviciu în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, și domnul Cristian Bucur, Director în cadrul Registrului Auto 
Român.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale (PLx 199/2017). 

Din partea Guvernului au participat doamna Gheorghița Toma, Șef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor, și doamna Livia Donea, Economist în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, 
vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PLx 553/2020). 

Din partea Guvernului au participat doamna Gheorghița Toma, Șef serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor, și doamna Livia Donea, Economist în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, preşedintele 
comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Radu-Dinel 
Miruță și domnul Dănuț Aelenei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea 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 și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru 
modificarea altor acte normative (PLx 511/2021). 

Din partea Guvernului au participat și luat cuvântul doamna Boni Cucu, Director 
General în cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Cristina Zgonea, Șef serviciu în cadrul 
Autorității de Supraveghere Financiară, precum și doamna Mirela Antohi, Șef serviciu în 
cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. De asemenea au fost prezenți și au luat 
cuvântul domnul Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR, domnul Ion Dragne, avocat 
COTAR, domnul Daniel Scărlătescu, reprezentant CONROM, precum și domnul Marian 
Ene, reprezentant CONROM. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna 
Elena Stoica, doamna Ana-Loredana Predescu, domnul Ilie Toma, vicepreședintele 
comisiei, și domnul Dănuț Aelenei. 

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea cu o săptămână a votului asupra proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.148/2000 privind publicitatea (PLx 60/2019). 

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul András István Demeter, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele, respinse cu 
unanimitate, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, 
vicepreședintele comisiei, și doamna Elena Stoica. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de Lege, cu amendamente 
respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor (PLx 601/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Livia Donea, Economist în cadrul 
Ministerului Finanțelor, și domnul Bogdan Ghinea, Consilier în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele, adoptate cu majoritate de voturi, 
domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Dănuț Aelenei, precum și domnul 
senator Raoul-Adrian Trifan, în calitate de inițiator. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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 raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care 
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constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 251/2019). 

Din partea Guvernului au participat doamna Anca Dorobanțu, Consilier în cadrul 
Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, doamna Roxana Iliescu, Inspector de 
concurență în cadrul Consiliului Concurenței, și doamna Livia Donea, Economist în cadrul 
Ministerului Finanțelor. 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea cu două săptămâni a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021). 

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul doamna Lucica Bota, Consilier 
juridic în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, au fost prezenți 
și au luat cuvântul doamna Maria Maxim, reprezentant al Camerei de Comerț Româno-
Germană, domnul George Bădescu, Director executiv al Asociaţiei Marilor Reţele 
Comerciale din România, doamna Julia Leferman, Director General al Asociaţiei Berarii 
României, domnul Cristian Gavrilă, Vicepreședinte ProAGRO, precum și domnii senatori 
George Scarlat și Lucian Trufin. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, doamna Ana-Loredana Predescu și domnul Dănuț Aelenei.  

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea cu o săptămână a votului asupra proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 și 17 februarie 2022 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent online  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 
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12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent online 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent online 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 16 și 17 

februarie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată.                    
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


