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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: 08.06.2022  

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 31 mai și 2 
iunie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 31 mai 
2022: 

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

soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (Plx 781/2015) – 

sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 

pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea 

ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 

perioada 2019-2024, precum şi pentru 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 certificatele de 

emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (Plx 
385/2021) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 

serviciilor pentru consumatori (Plx 460/2019) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă 

(Plx 538/2020) – sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Plx 591/2020) – sesizare pentru 

raport, 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 
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privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, 

precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din 

venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de 

credit şi subîmprumutate operatorilor economici (Plx 41/2021) – sesizare pentru 

raport, 

7) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de 

gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (Plx 63/2021) – sesizare 

pentru raport, 

8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2020 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă (Plx 83/2021) – sesizare pentru raport, 

9) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor (Plx 240/2021) – sesizare pentru raport, 

10) Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

(Plx 297/2021) – sesizare pentru raport, 

11) Diverse. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 31 mai 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 31 mai 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 Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi (Plx 781/2015). 
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.  
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru politică 

economică, reformă și provatizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea 

ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 

2019-2024, precum şi pentru 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 certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene (Plx 385/2021). 
 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, 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, cu proiectul de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a 

produselor şi serviciilor pentru consumatori (Plx 460/2019). 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisieii. 

 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 unanimitate de voturi.  

 

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

împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, cu proiectul de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie 

autohtonă (Plx 538/2020). 
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.  
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (Plx 591/2020). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Adrian Foghiș, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și doamna Carmen 

Pop, Șef serviciu în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 

președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna 

Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, 

domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Ana-Loredana Predescu, domnii 

Radu Mihai Popa, Viorel Băltărețu, Gheorghe-Adrian Miuțescu, George-Cristian Tuță, 

Lucian-Florin Pușcașu. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, 

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 buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile 

de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de 

statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici (Plx 
41/2021). 

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

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și doamna Denisa-

Elena Neagu. 

În urma dezbaterilor, 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru mediu și echiibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru 

completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a 

vehiculelor scoase din uz (Plx 63/2021). 
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Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Bogdan-Radu Bălănișcu,  

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 

președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 

Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei, 

doamnele Denisa-Elena Neagu, Ana-Loredana Predescu și Elena Stoica, domnii Radu 

Mihai Popa, Viorel Băltărețu, Gheorghe-Adrian Miuțescu, George-Cristian Tuță, Claudiu 

Manta. 

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

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă (Plx 83/2021). 
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 unanimitate de voturi.  

 

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

împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (Plx 240/2021). 
Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Bogdan-Radu Bălănișcu,  

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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

comisiei, și domnul Florin-Alexandru Alexe.  

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus respingerea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

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

împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Propunerea legislativă pentru 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 297/2021). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, și doamna deputat Dumitrina Mitrea.  

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.  

 

La diverse au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Florin-

Alexandru Alexe, domnul Ioan Mang. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 02 iunie 2022 

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

sesizată.                    

 

 

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


