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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: 12.03.2021  

 
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 09 - 11 martie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 09 
martie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (PLx 373/2019) – sesizare pentru aviz. 
 2) Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (PLx 416/2019) – sesizare pentru aviz 
 3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (PLx 435/2019) – sesizare pentru aviz. 
 4) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (PLx 446/2019) – sesizare pentru aviz. 
 5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor  (PLx 565/2019) – sesizare pentru aviz. 
 6) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 
570/2019) – sesizare pentru aviz. 
 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 53/2020) – sesizare pentru aviz. 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 64/2020) – sesizare pentru aviz. 

9) Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase (PLx 416/2020) – 
sesizare pentru aviz. 
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10) Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol (PLx 48/2021) – sesizare pentru aviz. 

11) Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie (PLx 49/2021) – sesizare pentru aviz. 

12) Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active  
(PLx 66/2021) – sesizare pentru aviz. 

13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea 
Punctului Naţional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 
implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 
interfeţele cu alte moduri de transport  (PLx 106/2021) – sesizare pentru aviz. 

14) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul 
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PLx 280/2020) – sesizare pentru raport. 

15)  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul 
nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei 
economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PLx 349/2020) – sesizare pentru raport. 

16) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 
vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 
România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi cerficarea produselor 
şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora (PLx 601/2020) – sesizare pentru 
raport. 

17) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 549/2018) – sesizare 
pentru raport. 

18) Diverse. 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 martie 2021 au fost 

prezenţi următorii deputați: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent la biroul comisiei 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent la biroul comisiei 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent la biroul comisiei  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 
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8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - înlocuit de Apostol Alin 

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent la biroul comisiei 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR PLUS              - prezent la biroul comisiei 

15. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei  

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - înlocuit de Scripnic Lilian 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

23. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online 

 

De la lucrările comisiei au lipsit umătorii deputați: 
1. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         

2. Popescu Virgil-Daniel         - Membru PNL                        . 
 

  
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în sala de ședințe și prin 

intermediul aplicației Webex și au început în data de 09 martie 2021, de la ora 1400 și au 
fost conduse de domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 de 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 fi înaintat Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic, cu proiectul de Lege Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (PLx 373/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 mediu și 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 
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Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx 416/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnii Bogdan Ghinea, Consilier în Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale..  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisiei pentru administrație publică și amenajare teritorială, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice (PLx 435/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și domnul Toma Ilie, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți și au luat cuvântul doamna Mihaela Gabriela 
Andrei, Șef Serviciu în Ministerul Finanțelor, și domnul Bogdan Ghinea, Consilier în 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 mediu și 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice (PLx 446/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și domnul Manta Claudiu. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnii Bogdan Ghinea, Consilier în Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajare teritorială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor  (PLx 
565/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și doamna Prună Cristina-Mădălina, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Bogdan Ghinea, Consilier în Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 administrație 
publică și amenajare teritorială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 570/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și doamna Prună Cristina-Mădălina, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Bogdan Ghinea, Consilier în Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 administrație 
publică și amenajare teritorială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 53/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei, doamna Prună Cristina-Mădălina, domnul Apostol Alin. 

Din partea Guvernului, a fost prezent și a luat cuvântul domnul Bogdan Ghinea, 
Consilier în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

De asemenea, a luat cuvântul și domnul Bogdan Iaru, asociat al unei firme de 
formatori administratori imobile.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni 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 administrație 
publică și amenajare teritorială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 64/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent și a luat cuvântul domnul Bogdan Ghinea, 
Consilier în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni a proiectului de Lege, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic, cu Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase (PLx 416/2020). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a propunerii legislative, 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 și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol (PLx 48/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci și Comisiei pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară și servicii specifice, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie (PLx 49/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu proiectul 
de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active  (PLx 66/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și domnul Toma Ilie, vicepreședintele Comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni 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 transporturi și 
infrastructură, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru 
înfiinţarea Punctului Naţional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a 
Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
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cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului 
rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport  (PLx 106/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 raport comun suplimentar, împreună cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituită 
prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul 
crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PLx 280/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: doamna Prună Cristina-
Mădălina, vicepreședintele Comisiei și domnul Bende Sándor, președintele Comisiei, care a 
propus adoptarea unor amendamente, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și domnul Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport comun suplimentar, împreună cu Comisia 
pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite 
prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul 
crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 (PLx 349/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și domnul Mihai Neagu, Consilier în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi.  
 

La diverse, domnul deputat Toma Ilie, vicepreședintele Comisiei, a reiterat solicitarea 
de a avea loc o discuție cu domnul ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului. 
Domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei, l-a asigurat că va discuta cu domnul 
Ministru pentru a reprograma dezbaterea pe data de 23 martie. Domnul deputat Manta 
Claudiu reia solicitarea pentru organizarea întâlnirii cu domnul ministru al energiei. 
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Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii şi Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură s-au desfășurat în data de 09 martie 2021, ora 1530 în sala de ședințe și prin 
intermediul aplicației Webex. Acestea au fost conduse de domnul deputat Bende Sándor, 
președintele Comisiei pentru industrii și servicii, care constată că există cvorum şi propune 
dezbarea actelor normative aflat pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru transporturi și 

infrastructură, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi 
cerficarea produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi 
condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora (PLx 601/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei, care a propus adoptarea amendamentelor, propunere aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
594/2018). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Popa Alexandru, Ofițer specialist IGPR 
în Ministerul Afacerilor Interne.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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.  
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 martie 2021 au fost 

prezenţi următorii deputați: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent la biroul comisiei 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent la biroul comisiei 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent la biroul comisiei  
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6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - prezent online 

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent la biroul comisiei 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR PLUS              - prezent la biroul comisiei 

15. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei  

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

23. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online 

 

De la lucrările comisiei au lipsit umătorii deputați: 
1. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         

2. Popescu Virgil-Daniel         - Membru PNL                         
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 
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10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - prezent online 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 
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1. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 

  
 

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana 

 
 
 

Consilier Teodora Desagă  


