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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 

București, 13.10.2021 
   Nr. 4c-3/106/2020 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate, transmis 

Comisiei pentru industrii şi servicii pentru examinare în fond, cu adresa nr. P.L.x. 

133/2020 din data de 01 aprilie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

     

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
       
 

București, 13.10.2021 
Nr. 4c-3/106/2020 

 
 

R A P O R T    

asupra proiectului de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a 

alimentelor de strictă necesitate 

 
  
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, 

spre dezbatere în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru plafonarea 

preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate, transmis cu adresa 

nr. P.L.x. 133/2020 din data de 01 aprilie 2020 și înregistrat la comisie sub nr. 4c-

3/106/2020.  

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.256/26.03.2020, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 31 martie 2020 a 

adoptat proiectul de lege. 

 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 02 

aprilie 2020, a avizat favorabil proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare plafonarea preţurilor la 

alimente de bază, precum şi la unele categorii de alimente, pentru a preveni 

comportamentele comerciale incorecte sau ilegale. 

 În conformitate cu prevederile art. 63 și art. 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 

examinat proiectul de lege în ședința din 12.10.2021.  

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
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industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru plafonarea 

preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate, cu 

amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport, deoarece intenția de plafonare a prețurilor nu se corelează 

cu ansamblul măsurilor deja realizate pe perioada stării de urgență și nici cu 

reglementările privind starea de urgență. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

              SÁNDOR BENDE         BOGDAN GHEORGHE TRIF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Șef birou, Cristina Neicu,    
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
Crt. 

Text adoptat Senat Amendamente respinse/autor Motivarea 
susținerii/Motivarea 

respingerii 

Camera  
Decizională 

1.  Art.l.- Se plafonează preţurile în mod specific 
asupra acelor produse care au legătură cu starea de 
urgenţă şi anume medicamentele OTC incluse în 
protocolul de tratament al infecţiei cu virusul 
SARS-Cov-2 aprobat prin Ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr.487/2020, cu modificările ulterioare, 
respectiv dispozitivele medicale de protecţie, 
materiale sanitare, precum şi unele suplimente 
alimentare, după cum urmează: la preţul de 
producţie/import adaosul comercial maxim pe 
lanţul de distribuţie şi vânzare cu amănuntul poate 
fi de maximum 10%, pe toată perioada stării de 
urgenţă şi pe o perioadă de cel mult 90 de zile de la 
data încetării stării de urgenţă. 

Art. 1 - Se plafonează preţurile  în mod specific 
asupra acelor produse care au legatură cu starea de 
urgență și anume medicamentele OTC incluse în 
protocolul de tratament al infecției cu virusul 
SARS- Cov-2 aprobat prin Ordinul Ministerului 
Sanătății nr.487/2020, cu modificările ulterioare, 
respectiv dispozitivele medicale de protecție, 
materiale sanitare, precum şi unele suplimente 
alimentare, după cum urmează: la prețul de 
producţie/import adaosul comercial pe lanţul de 
distribuţie și vânzare cu amănuntul poate fi la 
maxim nivelul mediei adaosului comercial 
practicat în trimestru IV din anul 2019, pe toată 
perioada stării de urgență și pe o perioadă de cel 
mult 90 zile de la data încetării stării de urgență. 
Autor: Vișan George-Gabriel – PSD 
 
Art. 1 – (1) Ministrului economiei, energiei și 
mediului de afaceri va importa medicamente, 
materiale sanitare, dispozitive medicale și alte 
asemenea, și alimente care fac parte din coșul 
minim de consum, al căror preț a crescut 
semnificativ în perioada stării de urgență. 
Autor: Prună Cristina Mădălina – USR 

Motivarea susținerii 
Prețul este un mesager care ne spune că nu 
există o cantitate suficientă sau că, 
dimpotrivă, există o cantitate mare dintr-
un bun în piață. 
Dacă ignorăm realitatea, și anume că nu 
există o cantitate suficientă dintr-un 
anumit bun în piață și impunem o restricție 
asupra prețului, nu aducem în mod 
miraculos o cantitate mai mare din bunul 
acela pe piață. Rezultatele vor fi penuria și 
piața neagră, iar magazinele vor avea 
rafturile goale. 
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
Dacă vrem să ajutăm economia și românii, 
statul trebuie să importe bunuri, și să le 
pună pe piață la un preț pe care îl poate 
stabili. 
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 

Camera 
Deputatilor 

2.  Art.2.- Se plafonează preţurile la raft ale 
alimentelor care fac parte din coşul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului 

Art. 2 - Se plafonează preţurile  la raft ale 
alimentelor care fac parte din coșul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului 

Motivarea susținerii –  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege  
 
 
 

Camera 
Deputatilor 
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minim de consum lunar, aprobată prin Legea 
nr.554/2001, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează: la preţurile de livrare ale producătorului, 
adaosul maxim pe întreg lanţul de distribuţie şi 
vânzare cu amănuntul va fi de maximum 10%, pe 
toată perioada stării de urgenţă şi pe o perioadă de 
cel mult 90 de zile de la data încetării stării de 
urgenţă. 

minim de consum lunar, aprobată prin Legea 
nr.544/2001, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează: la prețurile de livrare ale producătorului, 
adaosul comercial maxim pe întreg lanțul de 
distribuție și vânzare cu amănuntul nu va depăși 
nivelul mediei adaosului comercial practicat în 
trimestrul IV din 2019, pe toată perioada stării de 
urgență și pe o perioadă de cel mult 90 de zile de 
la data încetării stării de urgență. 
Autor: Vișan George Gabriel – PSD 
 
Art. 2 - Se plafonează preţurile la raft ale 
alimentelor care fac parte din coşul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului 
minim de consum lunar, aprobată prin Legea 
nr.554/2001, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează: la preţurile de livrare ale producătorului, 
adaosul maxim pe întreg lanţul de distribuţie şi 
vânzare cu amănuntul va fi cel practicat cu 3 luni 
înainte de intrarea în vigoare a stării de urgenţă 
şi pe o perioadă de cel mult 90 de zile de la data 
încetării stării de urgenţă. 
Autor: Stănescu Alexandru – PSD 
 
Art. 2. - (1) Se plafonează preţurile la raft ale 
alimentelor care fac parte din coşul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea 
coşului minim de consum lunar, aprobată prin 
Legea nr. 554/2001, cu modificările ulterioare, 
după cum urmează: la preţurile de livrare ale 
producătorului, adaosul maxim pe fiecare 
componenta a lanţul de distribuţie şi vânzare cu 
amănuntul nu va putea depasi media adaosului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii –  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
Conform Art. 15 din Decretul 195/2020:  
„Pe perioada stării de urgenţă se pot 
plafona preţurile la alimentele de strictă 
necesitate şi la serviciile de utilitate 
publică (energie electrică şi termică, gaze, 
alimentare cu apă, salubritate, carburanţi 
etc.), în limita preţului mediu din ultimele 
3 
luni înaintea declarării stării de urgenţă. 
Plafonarea pretului fiind imposibila din 
cauze care tin de evolutiile preturilor la 
materiile prime (intern si international), o 
limitare a componentei adaosului 
alimentar la media ultimilor 3 luni poate 
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practicat in ultimele 3 luni inaintea declararii 
starii de urgenta, pe toată perioada stării de 
urgenţă şi pe o perioadă de cel mult 90 de zile de 
la data încetării stării de urgenţă. 
 
(2) Se proroga termenul de intrare in vigoare al 
Legii 28/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare, 
publicată in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 274 din 1 aprilie 2020, pe toată 
perioada stării de urgenţă şi pe o perioadă de 
cel putin 90 de zile de la data încetării stării de 
urgenţă. 
Autor: Valeriu Andrei Steriu – PSD 
 
Art. 2. - (1) Se plafonează preţurile la raft ale 
alimentelor care fac parte din coşul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea 
coşului minim de consum lunar, aprobată prin 
Legea nr. 554/2001, cu modificările ulterioare, 
după cum urmează: la preţurile de livrare ale 
producătorului, adaosul maxim pe întreg lanţul de 
distribuţie şi vânzare cu amănuntul va fi de 
maximum 10%, pe toată perioada stării de urgenţă 
şi pe o perioadă de cel mult 90 de zile de la data 
încetării stării de urgenţă sau până la finalul 
anului în curs. 
Autor: Dănuţ Păle – PSD 
 
Art. 2 - (1) Se plafonează prețurile la raft ale 
alimentelor care fac parte din coșul minim de 
consum prevăzut prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea 

reprezenta o solutie a eliminarii unor 
practici de tip speculativ. 
 Necesitatea acestui aliniat deriva din 
faptul ca la data de 16 mai 2020 vor intra 
in vigoare prevederile Legii 28/2020 
(modificarea Legii 321/2009), modificari 
care ofera posibilitatea comerciantului sa 
creasca termenele de plata de la de 30 zile, 
exceptie facand doar produsele proaspete 
la care termenul s-a modificat de la 7 la 14 
zile. 
Prin eliminarea termenului de plata de 30 
zile, se da posibilitate marilor comercianti, 
lanturilor de retail, de a marii perioada de 
plata la peste 45, 60, 90 sau 120 zile,a sa 
cum se proceda inainte de intrarea in 
vigoare a Legii 150/2016). Totodata Legea 
28/2020 ofera posibilitatea introducerii de 
taxe suplimentare pentru producatori prin 
modificarea conditiilor comerciale 
existente. 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
Motivarea susținerii –  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
Prin prezenta propunere se reglementează 
condiţiile de exercitare a activităţii
 de comercializare pe teritoriul 
României a alimentelor care fac parte din 
coşul minim de consum ţinând sub control 
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coșului minim de consum lunar, aprobată prin 
Legea nr. 554/2001, cu modificările ulterioare, 
după cum urmează: la prețurile de livrare ale 
producătorului, adaosul maxim pe întreg lanțul de 
distribuție și vânzare cu amănuntul va fi de 
maximum 10% pentru comercianții care 
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
dețin active total peste două milioane de euro și 
maximum 20% pentru comercianții care 
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 
dețin active total de până la două milioane de 
euro, pe toată perioada stării de urgență și pe o 
perioadă de cel mult 90 de zile de la data încetării 
stării de urgență sau până la finalul anului în curs. 
Autor: Marius-Constantin Budăi - PSD 
 
(2) Este interzis oricărui comerciant să solicite 
facturarea/refacturarea/autofacturarea sau să 
emită facturi și să încaseze de la furnizor taxe și 
servicii, altele decât cele legate de actul 
comercial sau alte taxe încasate sub formă de 
risturnă, rabat, remiză, discount, reducere 
comercială. De asemenea, în contractele 
comerciale de vânzare cumpărare este interzisă 
stipularea acestor forme de taxare 
suplimentară a furnizorilor. 
 
(3) Prețul de vânzare a produselor care fac 
parte din coșul minim de consum este compus 
din prețul de achiziție, adaosul comercial și 
taxa pe valoare adăugată. 
(4) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a unei obligații contractuale 
de către una dintre părți cuantumul penalității 
nu poate depăși 0.075% pe zi din valoarea 

atât nivelul preţurilor prin plafonarea 
adaosului comercial cât şi eliminarea altor 
tertipuri utilizate de comercianţi precum 
rabaturi, remize, risturne şi alte reduceri de 
preţ fără a se lăsa libertatea de stabilire a 
acestora prin condiţii comerciale. Totodată 
ţinând cont de starea de urgenţă în care ne 
aflăm se reglementează aspectele legate 
de termenul de plată şi de cuantumul 
penalităţii. Tot datorită acestei situaţii de 
urgenţă în care ne aflăm şi a problemelor 
cauzate de importul produselor alimentare 
de importanță vitală pentru viaţa şi 
sănătatea omului se încurajează 
achiziţionarea acestora din piaţa internă. 
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii –  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii -  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
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cantității de marfă aflată în acea situație. 
 
(5) Prin derogare de la prevederile Legii 
nr.321/2009, privind comercializarea 
produselor alimentare, cu modificările și 
completările ulterioare, termenul de plată al 
comerciantului către furnizor pentru produsele 
contractate și livrate nu poate depăși 15 zile 
calendaristice, iar pentru produsele alimentare 
proaspete la care termenul de plată nu poate fi 
mai mare de 7 zile calendaristice. 
 
(6) Comerciantul persoană juridică autorizată 
să desfășoare activități de comercializare 
pentru produse alimentare are obligația ca, 
pentru produsele alimentare care fac parte din 
coșul minim de consum, să achiziționeze 
produse autohtone pe filiera de produs, cu 
predilecție/majoritar, din totalul volumului de 
marfă achiziționat, corespunzător fiecărei 
categorii de produse agroalimentare. 
 
(7) În lunile calendaristice în care nu se poate 
asigura procentul majoritar/prioritar de pe 
piața internă, se emite derogare limitată, prin 
ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale, la cererea entităților profesionale de pe 
filiera de produs, pentru a achiziționa din alte 
surse. 
Autori:  Dănuț Păle –PSD, Marius-Constantin 
Budăi – PSD 
 
(8) Consiliul Concurenței urmărește prețurile 
pe filiera de produs și intervenția la orice 
modificare semnificativă în sensul creșterilor 

 
 
 
 
Motivarea susținerii -  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii -  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii -  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea susținerii 
Dacă ignorăm realitatea, și anume că nu 
există o cantitate suficientă dintr-un 
anumit bun în piață și impunem o restricție 
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nejustificate. 
Autor: Marius-Constantin Budăi – PSD 
 
 
Art. 2 - Creșterea semnificativă va fi definite prin 
hotărâre de Guvern. 

 Autor: Prună Cristina Mădălina – USR 

asupra prețului, nu aducem în mod 
miraculos o cantitate mai mare din bunul 
acela pe piață. Rezultatele vor fi penuria și 
piața neagră, iar magazinele vor avea 
rafturile goale. 
 
 
Motivarea susținerii –  
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege  

3.  Art.3.- Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă începând de la 5 milioane lei, dar nu 
mai mult de 4% din cifra de afaceri. 

Art. 3 - Ministrului economiei, energiei și 
mediului de afaceri va pune pe piața internă 
medicamentele, materialele sanitare, 
dispozitivele medicale și alimentele importate la 
un preț stabilit hotărâre de guvern.  
Autor: Prună Cristina Mădălina – USR 

Motivarea susținerii 
Dacă vrem să ajutăm economia și românii, 
statul trebuie să importe bunuri și să le 
pună pe piață la un preț pe care îl poate 
stabili. 
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 

Camera 
Deputatilor 

4.  Art.6.- Prezenta lege se aplică pe întreaga perioadă 
a decretării stării de urgenţă, cât şi 30 de zile de la 
încetarea stării de urgență. 

Art.6.- Prezenta lege se aplică pe întreaga perioadă 
a decretării stării de urgenţă, cât şi 90 de zile de la 
încetarea stării de urgenţă. 
Autor: Valeriu Andrei Steriu – PSD 

Motivarea susținerii 
Pentru corelare cu prevederile art. 1 și art. 
2. 
 
Motivarea respingerii 
S-a votat respingerea proiectului de lege. 

Camera 
Deputatilor 

 
 

 

 


