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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: 28.02.2023  
 
 

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 20, 21, 22 și 23 
februarie 2023. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 20 februarie 
2023: 

1) Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2022 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx 323/2022) – sesizare pentru raport comun, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx 272/2022) – sesizare pentru raport comun, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PLx 718/2002) – sesizare pentru raport comun, 

4) Reexaminarea Legii pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.62 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.373 din 2 mai 2018 (PLx 226/2017/2018) – sesizare pentru raport comun, 

5) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 266/2020) – sesizare pentru raport comun, 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PLx 125/2022) – sesizare pentru 
raport comun, 

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere (PLx 12/2023)  – sesizare pentru raport comun,  
        8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021) – sesizare pentru raport 
comun, 
        9) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor Asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii preţurilor îngrăşămintelor 
COM(2022)590 – sesizare pentru examinarea pe fond, 
        10) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor Către un sector european al algelor puternic şi sustenabil 
COM(2022)592 – sesizare pentru examinarea pe fond, 
        11) Propunere de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în 
vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice COM(2022)551 – sesizare pentru examinarea pe 
fond, 
        12) Diverse 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 20 februarie 2023 au fost prezenţi 
următorii domni și doamne deputat: 

 

 1. Bende Sándor - Preşedinte         - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte                   - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte                   - USR  

 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte                    - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                                  - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                    - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                    - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                    - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                    - PNL  

10. Băltăreţu Viorel - Membru                    - USR  
 11. Cătăuţă Ana-Maria - Membru    înlocuită de Toma Vasilică                   - PSD  

12. Manta Claudiu - Membru                    - PSD   

13. Mărculescu Dumitru - Membru                    - PNL  

14. Miruţă Radu-Dinel - Membru                    - USR 

15. Mitrea Dumitrina - Membru                    - AUR 

16. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru   - Neafiliat  

17. Popa Radu Mihai - Membru                   - PSD  

18. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  

 
 

- Membru                   - PSD 

19. Predescu Ana-Loredana - Membru    înlocuită de Badea Iulian Alexandru                  - PSD  

20. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                   - AUR  

21. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                               - Neafiliat 

22. Stoica Elena - Membru                       - PSD 

23. Tuţă George-Cristian - Membru                    - PNL  

   

       De la lucrările şedintei a lipsit următorul deputat:  

 1. Popescu Virgil-Daniel - Membru                                                 - PNL  

 
       Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  20 februarie 2023 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 normative aflate pe 
ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctului 7 de pe ordinea de zi, 
propunere care a fost votată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu proiectul 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
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instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul 
pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 323/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina vicepreședinte al comisiei și 
domnul deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise a proiectului de lege, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) 
lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx 
272/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Băltărețu Viorel, domnul deputat Popa Radu Mihai, domnul 
deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei și domnul deputat Mang Ioan vicepreședinte al comisiei. 

La lucrările ședinței au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor 
Interne domnul Petcu Adrian- subsecretar de stat și domnul Popa Alexandru-Direcția Rutieră. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii a propus un raport preliminar de adoptare în forma Senatului cu amendamente respinse a 
proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
718/2002). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise a proiectului de lege, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru constituționalitate, cu 
Reexaminarea Legii pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.62 din 13 februarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.373 din 2 mai 2018 (PLx 226/2017/2018) 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de respingere a legii, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 266/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Petrețchi Nicolae-Miroslav inițiator, domnul deputat Toma 
Ilie vicepreședinte al comisiei și domnul deputat Miuţescu Gheorghe Adrian. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse a propunerii 
legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu proiectul de Lege 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=71
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=188&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=7


4 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul transporturilor rutiere (PLx 125/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii și domnul deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse a proiectului de 
lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată raport comun împreună cu Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 
privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina vicepreședinte al comisiei, 
doamna deputat Stoica Elena, domnul deputat Mang Ioan vicepreședinte al comisiei, domnul deputat 
Băltăreţu Viorel și domnul deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare cu amendamente admise și respinse a proiectului de 
lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
Asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii preţurilor îngrăşămintelor COM(2022)590. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
Către un sector european al algelor puternic şi sustenabil COM(2022)592. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu Propunerea de Recomandare a 
Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei 
infrastructurii critice COM(2022)551. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 februarie 2023 au fost prezenţi 

următorii domni și doamne deputat: 
 

 1. Bende Sándor - Preşedinte        - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte                   - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte                   - USR  

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=277&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=34&cam=2&leg=2020
http://www.namr.ro/home/
http://www.namr.ro/home/
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 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte                    - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                                   - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                    - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                    - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                    - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                    - PNL  

10. Băltăreţu Viorel - Membru                    - USR  
 11. Manta Claudiu - Membru                    - PSD   

12. Mărculescu Dumitru - Membru                    - PNL  

13. Miruţă Radu-Dinel - Membru                    - USR 

14. Mitrea Dumitrina - Membru                    - AUR 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru   - Neafiliat  

16. Popa Radu Mihai - Membru                   - PSD  

17. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  

 
 

- Membru                   - PSD 

18. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                   - AUR  

19. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                                 - Neafiliat 

20. Stoica Elena - Membru                       - PSD 

 
De la lucrările şedinței au lipsit următorii deputați:  

 1. Cătăuţă Ana-Maria - Membru                    - PSD  

 2. Popescu Virgil-Daniel - Membru                    - PNL  
 
  3. Predescu Ana-Loredana - Membru                   - PSD  

 4. Tuţă George-Cristian - Membru                    - PNL  

   

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 22 februarie 2023 au fost prezenţi 
următorii domni și doamne deputat: 

 

 1. Bende Sándor - Preşedinte        - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte                   - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte                   - USR  

 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte                    - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                                   - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                    - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                    - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                    - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                    - PNL  

10. Manta Claudiu - Membru                    - PSD   
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11. Mărculescu Dumitru - Membru                    - PNL  

12. Miruţă Radu-Dinel - Membru                    - USR 

13. Mitrea Dumitrina - Membru                    - AUR 

14. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru   - Neafiliat  

15. Popa Radu Mihai - Membru                   - PSD  

16. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  

 
 

- Membru                   - PSD 

17. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                   - AUR  

18. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                                 - Neafiliat 

19. Stoica Elena - Membru                       - PSD 

 
De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Băltăreţu Viorel - Membru                    - USR  
 2. Cătăuţă Ana-Maria - Membru                    - PSD  

3. Popescu Virgil-Daniel - Membru                    - PNL  

4. Predescu Ana-Loredana - Membru                   - PSD  

5. Tuţă George-Cristian - Membru                    - PNL  

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 februarie 2023 au fost prezenţi 
următorii domni și doamne deputat: 
 

 1. Bende Sándor - Preşedinte        - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte                   - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte                   - USR  

 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte                    - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                                   - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                    - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                    - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                    - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                    - PNL  

10. Manta Claudiu - Membru                    - PSD   

11. Mărculescu Dumitru - Membru                    - PNL  

12. Miruţă Radu-Dinel - Membru                    - USR 

13. Mitrea Dumitrina - Membru                    - AUR 

14. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru   - Neafiliat  

15. Popa Radu Mihai - Membru                   - PSD  

16. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  

 
 

- Membru                   - PSD 

17. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                   - AUR  
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18. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                                 - Neafiliat 

19. Stoica Elena - Membru                        - PSD 

20. Tuţă George-Cristian - Membru                     - PNL  

 
De la lucrările şedintei au lipsit următorii deputaţi:  

1. Băltăreţu Viorel - Membru                    - USR  
 2. Cătăuţă Ana-Maria - Membru                    - PSD  

3. Popescu Virgil-Daniel - Membru                    - PNL  

4. Predescu Ana-Loredana - Membru                    - PSD  

 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele 21, 22 și 23 februarie 
2023 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru care Comisia este 
sesizată.           

 
 

 SECRETAR, 
 

BOGDAN-GHEORGHE TRIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis-Ionel Rebedea   


