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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: 14.03.2022  

 
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 08, 09 și 10 
martie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 08 
martie 2022: 

1) Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată (PLx 62/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 57/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 
regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară 
(PLx 56/2022) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul 
public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin.(10) al art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 54/2022) – sesizare pentru aviz, 

5) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Condiţii de muncă mai 
bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor 
digitalizării pentru viitorul muncii (COM(2021)761)  – sesizare pentru proiect de 
opninie, 

6) Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021) – sesizare pentru 
raport, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2021 privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice 
generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (PLx 
512/2021) – sesizare pentru raport, 

8) Diverse.   
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 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 martie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent online 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent în sală 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală 

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 08 martie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1200 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţii membri ai comisiei 
conform listei de prezență, şi propune dezbarea actelor normativ 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 sănătate și 

familie, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată (PLx 62/2022). 

Din partea Guvernului a fost prezent domnul Răzvan Mihai Prisada, Președinte al 
Agenției Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Sándor Bende, președintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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 mediu și 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 57/2022). 

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 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 politică 
economică, reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru 
care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară (PLx 56/2022). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei, 
și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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 muncă și familie, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar 
pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea 
alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 54/2022). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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 proiect de opinie cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor -  Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: 
valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii [COM(2021)761].   
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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 unui proiect de opinie favorabil, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Sorin Lungu, Director adjunct în cadrul 
Consiliului Concurenței, doamna Anca Dorobanțu, Consilier în cadrul Consiliului 
Concurenței, și doamna Roxana Iliescu, Inspector de concurență în cadrul Consiliului 
Concurenței. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele, domnul Viorel 
Băltărețu, domnul Claudiu Manta, doamna Ana-Loredana Predescu, domnul Gheorghe 
Adrian Miuțescu, domnul George-Cristian Tuță, doamna Cristina-Mădălina Prună, 
vicepreședintele comisiei, precum și George Bădescu și Maria Maxim, din partea 
asociațiilor de specialitate. 
 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 a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială, cu proiectul 
de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive 
(PLx 663/2019). 

Din partea Guvernului a participat domnul Horia Constantinescu, Președinte al 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, care a prezentat și a supus la vot amendamentele, doamna Cristina-
Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, 
doamna Ana-Maria Cătăuță.. 
 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.  
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 și 10 martie 2022 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 
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5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent online 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent în sală 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală 

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 09 și 10 

martie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată.                    
  
 
  

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


