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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: 25.02.2022  

 
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 22, 23 și 24 
februarie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 22 
februarie 2021: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia 
consumatorului (PLx 100/2009) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 
privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 (PLx 424/2019) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx 476/2019) – sesizare pentru 
raport, 

4) Proiect de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (PLx 
628/2019) – sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive 
sau intempestive (PLx 663/2019) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 
(PLx 519/2020) – sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PLx 258/2021) – 
sesizare pentru raport, 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (PLx 363/2021) 
– sesizare pentru raport, 
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9) Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021) – sesizare pentru 
raport, 

10) Diverse.  
 

  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 22 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 în sală  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

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 în sală 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

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

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

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 22 februarie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1200 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 suplimentar cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind protecţia consumatorului (PLx 100/2009). 

Din partea Guvernului a participat doamna Violeta Antohi, Șef serviciu în cadrul 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
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 majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea 
Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, 
retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 (PLx 424/2019). 

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Claudiu Vasile Răcuci, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
precum și doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, domnul Daniel Vâlceanu, Consilier în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul Radu Necșuliu, Șef serviciu în 
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente admise și 
respinse, 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 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale (PLx 476/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 
Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei. 

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

 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, cu proiectul de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (PLx 
628/2019). 
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Din partea Guvernului a participat domnul Lucian Ioan Rus, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 
Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei, 
domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul 
comisiei, domnul Viorel Băltărețu și domnul Radu-Dinel Miruță. 

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

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind protecţia 
consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive (PLx 663/2019). 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 (PLx 519/2020). 

Din partea Guvernului a participat doamna Liana Manea, Director în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, judeţean şi local (PLx 258/2021). 

Din partea Guvernului a participat și luat cuvântul domnul Gábor Sándor, Secretar de 
stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și domnul Claudiu Vasile 
Răcuci, Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, domnul Daniel Vâlceanu, Consilier în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Radu Necșuliu, Șef serviciu în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul Alexandru Popa, Șef 
Serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
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 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 juridică, de disciplină și 
imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale (PLx 363/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Liana Manea, Director în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
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 majoritate 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). 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 și 24 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 în sală  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent online 
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15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent în sală 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

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

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

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 23 și 24 

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

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


