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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: 20.06.2022  

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 14, 15 și 16 
iunie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 14 
iunie 2022: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 163/2022). 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 14 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1700 și au fost conduse de domnul deputat Sándor 

Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, 

respectiv sunt prezenţi deputaţi membri ai comisiei, conform listei de prezență, şi propune 

dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia 

pentru transporturi și infrastructură, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 163/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Adrian Voican, 

Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și domnul Alexandru Popa, Ofițer 

specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei și domnul Radu-Dinel 

Miruță.  

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 majoritate de voturi. 

 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 15 
iunie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind 

soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți (PLx 781/2015), 
2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 

nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 73/2022), 
3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 

privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul energiei (PLx 193/2022), 
4) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 15 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1230 și au fost conduse de domnul deputat Sándor 

Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, 

respectiv sunt prezenţi deputaţi membri ai comisiei conform listei de prezență, şi propune 

dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și 

comercianți (PLx 781/2015). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Sebastian-Ioan Hotca, 

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, doamna Dumitra 

Groza, Șef serviciu juridic în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,  
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doamna Mihaela Petcu, Șef serviciu în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor. De asemenea, a participat și a luat cuvântul domnul Liviu Fenoghen, 

Directorul Centrului de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna Cristina-Mădălina mihaiPrună, vicepreședintele comisiei, domnii George-

Cristian Tuță și Viorel Băltărețu. 

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 majoritate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative (PLx 73/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Constantin Ștefan, 

Secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, domnul George Niculescu, Secretar de stat 

în cadrul Ministerului Energiei, doamna Ahciarliu Adriana, Inspector de concurență în cadrul 

Consiliului Concurenţei, domnul Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședinte al Autorității Naţionale 

de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Alicuș Viorel, Director general al Autorității 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Rădoi Florin, Director general al 

Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Claudiu Dumbrăveanu, 

Director general al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei. De 

asemenea, au participat și au luat cuvântul reprezentanți ai distribuitorilor și furnizorilor de 

energie. 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele admise și respinse, doamna 

Cristina-Mădălina Prună, domnul Ilie Toma, domnul Ioan Mang, vicepreședinții comisiei, 

doamna Dumitrina Mitrea, domnii Gheorghe-Adrian Miuțescu, Claudiu Manta, Radu-Mihai 

Popa, Radu-Dinel Miruță și Lucian-Florin Pușcașu.  

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție 
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socială și Comisiai pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

energiei (PLx 193/2022). 
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 16 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 16 iunie 2022 

la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia este 

sesizată.                    

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


