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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: 24.11.2021  

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 16, 17 și 18 
noiembrie 2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 16 
noiembrie 2021: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PLx 408/2019) 
– sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 
tranzacţiile electronice (PLx 475/2019) – sesizare aviz,  

3) Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerinţelor specificate a fi 
implementate la nivel naţional de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile 
de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă si de de abrogare a 
Directivei 1999/93/CE (PLx 30/2020) – sesizare pentru aviz,  

4) Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care îşi 
doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării 
(PLx 564/2020) – sesizare pentru aviz,  

5) Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal ( 
Plx 617/2020) – sesizare pentru aviz,  

6) Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în 
procesele decizionale la nivelul angajatorilor ( PLx 73/2021) – sesizare pentru aviz, 

7) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic 
( PLx 184/2021) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 
Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi de 
abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului ( PLx 346/2021) – 
sesizare pentru aviz, 

9) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor ( PLx 434/2021) – sesizare pentru aviz, 
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10) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată ( PLx 
447/2021) – sesizare pentru aviz, 

11) Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 
privind Codul fiscal ( PLx 456/2021) – sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ( PLx 464/2021) – 
sesizare pentru aviz,  

13) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice ( Plx 465/2021) – sesizare pentru aviz,  

14) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul sănătăţii ( PLx 486/2021) – sesizare pentru aviz, 

15) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul 
deşeurilor ( PLx 488/2021) – sesizare pentru aviz, 

16) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  ( PLx 495/2021) – sesizare pentru aviz, 

17) Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de la 
populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu ( PLx 496/2021) – sesizare pentru aviz, 

18) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei 
Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă ( PLx 497/2021) – sesizare 
pentru aviz, 

19) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică ( PLx 
17/2021) – sesizare pentru raport, 

20) Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri 
naționale din România ( PLx 33/2019) – sesizare pentru raport, 

21) Diverse. 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 noiembrie 2021 au fost prezenţi 
următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  
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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  

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  

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 ziua de 16 noiembrie în 
sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1220 și au fost conduse de 
domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 de deputaţi membri ai comisiei, 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 mediu și echilibru 

ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PLx 408/2019). 

Din partea Guvernului a participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a informat deputații despre solicitarea doamnei deputat Cristina-Mădălina Prună, 
vicepreședintele comisiei, de a amâna proiectul.   



4 
 

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

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice (PLx 475/2019). 

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 negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi trimis Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege privind 
măsuri de punere în aplicare a cerinţelor specificate a fi implementate la nivel naţional de 
Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 
privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa 
internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE (PLx 30/2020). 

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 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 muncă și 
protecție socială, cu Propunerea legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor 
care îşi doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării 
(PLx 564/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a informat deputații despre solicitarea inițiatorilor de a amâna proiectul.   
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea 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, cu Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal 
(PLx 617/2020). 

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 negativă a propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și 
protecție socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege privind unele 
măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor 
(PLx 73/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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 agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic  
și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic (PLx 184/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnii Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

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 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 sănătate și 
familie, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 
privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) 
nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 
93/42/CEE ale Consiliului (PLx 346/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PLx 361/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Dănuț Aelenei și doamna Denisa-Elena Neagu. 
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 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, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PLx 447/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele comisiei și domnul Viorel Băltărețu. 
 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 buget, finanțe și 
bănci, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 
privind Codul fiscal (PLx 456/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Denisa-Elena Neagu și domnul Claudiu Manta. 
 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, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 464/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Diana Elena Moldovan, Director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

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 agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PLx 465/2021). 

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.  
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru sănătate și familie, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii (PLx 486/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-
Marciana Özmen, secretarul comisiei, domnul Radu Mihai Popa, domnu Radu-Dinel Miruță, 
doamna Ana-Loredana Predescu, domnul Florin-Alexandru Alexe, domnul Dănuț Aelenei și 
domnul Lucian-Florin Pușcașu. 
 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 mediu și echilibru 
ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul 
deşeurilor (PLx 488/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

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 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 sănătate și 
familie, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii  (PLx 495/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
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 unanimitate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și 

familie și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind gestionarea 
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deşeurilor de medicamente provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniu  (PLx 496/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, 
vicepresedintele comisiei, și doamna Denisa-Elena Neagu. 
 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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru 
sănătate și familie, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea 
plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PLx 497/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și doamna Diana Elena Moldovan, Director în 
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentul depus și admis cu unanimitate de voturi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu un amendament 
admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 
privind eficienţa energetic (PLx 17/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și doamna Diana Elena Moldovan, Director în 
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele depuse și admise cu unanimitate de voturi, precum 
și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și doamna Oana-Marciana 
Özmen, secretarul comisiei.  

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

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar, împreună cu Comisia pentru 
transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța 
Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua 
de drumuri naționale din România  (PLx 33/2019). 
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Din partea Guvernului a participat domnul Gábor Sándor, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele primite în raportul preliminar de la Comisia pentru 
transporturi și infrastructură, care au fost admise cu unanimitate de voturi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

La diverse, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele comisiei, i-a informat pe deputați 
despre ședința comună care va avea loc ziua următoare, iar domnul deputat Ilie Toma, 
vicepreședintele comisiei, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege privind 
actualizarea orei. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 17 
noiembrie 2021: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (PLx 428/2021) – sesizare pentru 
raport. 

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17  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  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

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                         - înlocuit de Lazăr Ion-Marian 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent 

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  
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17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

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, Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, s-au desfășurat în ziua de 17 noiembrie în sala Mihai Viteazu 
și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 10 și au fost conduse de domnul deputat 
Ioan-Sabin Sărmaș, preşedintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţi membri ai comisiei, conform 
listei de prezență, şi propune dezbarea actului normativ aflat pe ordinea de zi, propunere care 
este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia 
juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (PLx 428/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Vlad Stoica, Președinte Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul Marius Săceanu, Director în cadrul 
Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, și domnul Iulian Vasile 
Popescu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și domnul Radu-Dinel Miruță.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, preşedintele Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, 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 18  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  

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 

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  

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

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 ziua de 18 noiembrie 

2021 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia este 
sesizată.                 

 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
   

Întocmit, Consilier Teodora Desagă   


