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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: 10.11.2021  

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 03 și 04 
noiembrie 2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 03 
și 04 noiembrie 2021: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 352/2021) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 
octombrie 2004 cu modificările şi completările ulterioare (PLx 366/2021) – 
sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea cheltuielilor 
aferente proiectelor de investiţii din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii 
(PLx 384/2021) – sesizare aviz,  

4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în 
sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii 
nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic (PLx 408/2021) – 
sesizare pentru raport,  

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2021 privind regimul deşeurilor (PLx 417/2021) – sesizare pentru aviz,  

6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art.IV alin.(1) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice ( Plx 418/2021) – 
sesizare pentru aviz,  

7) Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative ( PLx 429/2021) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
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Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia ( PLx 430/2021) – sesizare 
pentru aviz, 

9) Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie 
timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ( 
PLx 432/2021) – sesizare pentru aviz, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel 
Saligny" ( PLx 434/2021) – sesizare pentru aviz, 

11) Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate ( PLx 446/2021) – sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de 
iluminat public nr.230/2006 ( PLx 212/2021) – sesizare pentru raport, 

13) Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de 
iluminat public nr.230/2006 ( PLx 390/2008) – sesizare pentru raport,  

14) Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor ( Plx 239/2021) – sesizare pentru 
raport,  

15) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei ( PLx 433/2021) – sesizare pentru raport, 

16) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Cadrul strategic al UE 
privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2021-2027 Securitatea şi 
sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare ( COM (2021)323) - 
sesizare pentru proiect de opinie, 

17) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un plan de 
implementare strategic pentru conturarea unui set de acţiuni suplimentare de 
sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi ( 
COM (2021)560) – sesizare pentru proiect de opinie,  

18) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Noul Bauhaus 
european frumos, durabil, pentru toți ( COM (2021)573) – sesizare pentru 
proiect de opinie, 

19) Diverse. 
 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03 și 04 noiembrie 
2021 au fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent online  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  
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6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                         - prezent 

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena          - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent online 

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

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

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

24. Ștefan Ion                           - Membru PNL                          - prezent online 

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

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 03 și 04 
noiembrie 2021 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu 
care Comisia este sesizată.                 

 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
   

Întocmit, Consilier Teodora Desagă   


