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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: 8.10.2020  
 

 

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 5, 7 și 8 

octombrie 2020.  

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 

 

 1) Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate (PLx 298/2020) – sesizare pentru 

aviz. 

 2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 

operaţiuni cu produse militare (PLx 368/2020) – sesizare pentru aviz. 

 3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2020 

pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României (PLx 425/2020) – 

sesizare pentru aviz. 

 4) Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri 

europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-

2020 (PLx 441/2020) – sesizare pentru aviz 

 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 

art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din 

simona.tirzioru
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Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 505/2020) 

- sesizare pentru aviz 

 6) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea 

pentru 2030 Readucerea naturii în vieţile noastre (COM (2020) 380) – sesizare pentru 

proiect de opinie. 

 7) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Strategie „De la fermă la 

consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic (COM(2020)381) – 

sesizare pentru proiect de opinie. 

  

COMUNICĂRI, DIRECTIVE, 

REGULAMENTE, NORME, DECIZII 

  

8) Diverse. 

 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 5 octombrie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bumb Sorin-Ioan               - Președinte   - P.N.L.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bica Dănuț     - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO România – prezent 

online 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. – prezent online 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. – prezent online 
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO România – prezent 

online 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați – prezent online 
12. Iancu Iulian                 - Membru  - P.S.D. 
13. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați – prezent online 
14. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.  – prezent online 
15. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO România 
16. Prună Cristina-Mădălina  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
17. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
18. Stancu Florinel    - Membru   - PRO România – prezent 

online 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. – prezent online 

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  
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1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
2. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în data de 5 octombrie 

2020 la ora 1400 şi au fost conduse de domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele 

Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 

19 deputaţi din totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei 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 agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul Legii laptelui şi a produselor 

lactate (PLx 298/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

ordine publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PLx 368/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României (PLx 

425/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare 
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din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de 

programare 2014-2020 (PLx 441/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru 

modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 505/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

Deoarece proiectul de Lege era înscris pe ordinea de zi a plenului camerei 

Deputaților, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a propus anularea dezbaterilor asupra proiectului de Lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, pe fond, pentru proiect de opinie, cu Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 Readucerea naturii în vieţile 

noastre (COM (2020)380). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 

Comisiei, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată, pe fond, pentru proiect de opinie, cu Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, 

sănătos şi ecologic (COM(2020)381). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bumb Sorin-Ioan. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bumb Sorin-Ioan, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus întocmirea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 

Comisiei, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul diverse nu au avut loc discuții. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data 7 octombrie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Bumb Sorin-Ioan               - Președinte   - P.N.L.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bica Dănuț     - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO România – prezent 

online 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. – prezent online 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. – prezent online 
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO România – prezent 

online 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați – prezent online 
12. Iancu Iulian                 - Membru  - P.S.D. 
13. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați – prezent online 
14. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.  – prezent online 
15. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO România 
16. Prună Cristina-Mădălina  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
17. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
18. Stancu Florinel    - Membru   - PRO România – prezent 

online 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. – prezent online 

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
2. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 8 octombrie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 

1. Bumb Sorin-Ioan               - Președinte   - P.N.L.  
2. Bende Sandor    - Vicepreședinte  - U.D.M.R. 
3. Bica Dănuț     - Vicepreședinte  - P.N.L.  
4. Petric Octavian   - Vicepreședinte - PRO România – prezent 

online 
5. Toma Ilie     - Vicepreşedinte  - P.S.D. – prezent online 
6. Adnagi Slavoliub    - Secretar   - Minorități 
7. Gherman Dumitru   - Secretar                 - P.S.D. 
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8. Andruşcă Dănuţ    - Membru   - P.S.D. – prezent online 
9. Cioabă Petre    - Membru  - P.S.D. 
10. Dobre Mircea-Titus   - Membru  - PRO România – prezent 

online 
11. Drăghici Mircea Gheorghe  - Membru                 - Neafiliați  
12. Iancu Iulian                 - Membru  - P.S.D. 
13. Lovin Dumitru    - Membru   - Neafiliați – prezent online 
14. Mînzatu Roxana   - Membru  - P.S.D.  – prezent online 
15. Mohaci Mihai    - Membru  - PRO România 
16. Prună Cristina-Mădălina  - Membru  - U.S.R. – prezent online 
17. Sitterli Ovidiu-Ioan    - Membru   - P.N.L. 
18. Stancu Florinel    - Membru   - PRO România – prezent 

online 
19. Vîrză Mihăiță    - Membru   - P.S.D. – prezent online 

 
 De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Petcu Toma-Florin   - Membru   - P.N.L.  
2. Popescu Virgil Daniel   - Membru        - P.N.L.  
3. Ștefan Ion     - Membru   - P.N.L.  

 

 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat la nivel de raportori. 

 

 

 

Secretar, 

Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar: Ovidiu Fulga  
 


