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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: 14.06.2022  

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 07, 08 și 09 
iunie 2022. 

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

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2021 

privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul 

de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea 

privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea 

principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la 

menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearoelectrică de la Cernavodă (Plx 389/2021) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 

pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a 

altor acte normative (Plx 392/2021) – sesizare pentru raport, 

3) Proiectul Legii acvaculturii (Plx 474/2021) – sesizare pentru aviz, 

4) Propunere legislativă privind instituirea "Tichetului Verde" pe teritoriul României (Plx 
501/2021) – sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (Plx 539/2021) – sesizare pentru raport, 
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6) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul 

Fiscal (Plx 591/2021) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.241/2006 (Plx 29/2022) – sesizare pentru raport, 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 

privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (Plx 80/2022) – 

sesizare pentru raport, 

9) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic 

de comerţ internaţional cu bunuri (Plx 97/2022) – sesizare pentru raport, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 pentru 

modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale nr.92/2007 (Plx 105/2022) – sesizare pentru raport, 

11) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor 

publice (Plx 224/2022) – sesizare pentru raport, 

12) Diverse. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, 

Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale și Comisiei 

economică, industrii și servicii din Senat s-au desfășurat în ziua de 08 iunie 2022 în sala 

Mihai Viteazu, nivel P1, au început la ora 0930 și au fost conduse de domnul deputat Sándor 

Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, 

respectiv sunt prezenţi deputaţi membri ai celor trei comisii, conform listelor de prezență, şi 

propune dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Comisiile au fost sesizate pentru numirea unui membru în Comitetul de reglementare 

al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 

președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 

Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna 

Dumitrina Mitrea și domnii Radu Mihai Popa, Dan Cristian Popescu. 



3 
 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus numirea d-lui Iulian Iancu în funcția de membru în Comitetul de 

reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, propunere care 

a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 08 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1310 și au fost conduse de domnul deputat Sándor 

Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, 

respectiv sunt prezenţi deputaţi membri ai comisiei conform listei de prezență, şi propune 

dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia 

pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea 

concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 

2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a 

Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la 

menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea 

combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la 

Cernavodă (Plx 389/2021). 
Din partea Guvernului au participat domnul Cantemir Marian Ciurea, Președintele 

Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, domnul Cristian Dincă, Consilier 

în cadrul Ministerului Finanțelor, și doamna Simona Mătăoanu, Consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor. 

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 adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 pentru 

abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
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epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (Plx 
392/2021). 

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

comisiei, care a prezentat amendamentele admise cu unanimitate. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis  

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru mediu și echilibru 

ecologic, cu proiectul Legii acvaculturii (Plx 474/2021). 
Din partea Guvernului au participat domnul Cristian Dincă, Consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor, și doamna Simona Mățăoanu, Consilier în cadrul Ministerului 

Finanțelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisieii, care a prezentat amendamentele admise cu majoritate de voturi, doamna 

Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Viorel Băltărețu și George-

Cristian Tuță. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, cu Propunerea legislativă privind instituirea "Tichetului Verde" pe teritoriul României 

(Plx 501/2021). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisieii, și domnul deputat Ciprian Ciubuc, în calitate de inițiator. 
În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de lege, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi.  
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

(PLx 539/2021). 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat amendamentele respinse 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 respinse, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal (PLx 591/2021). 
Din partea Guvernului au participat domnul Cristian Dincă, Consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor, și doamna Simona Mătăoanu, Consilier în cadrul Ministerului 

Finanțelor. 

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.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea 

şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (PLx 29/2022). 
Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, doamna Andra-Raluca Puflenim 

Consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul 

Cristian Dincă, Consilier în cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Simona Mățăoanu, 

Consilier în cadrul Ministerului Finanțelor, și domnul Ionel Tescaru, Președinte al Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.  

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

comisiei. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte 

referitoare la contractele de vânzare de bunuri (PLx 80/2022). 
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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri ( 
PLx 97/2022). 

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Andrei Tudorel, 

Președintele Institutului Național de Statistică, precum și domnul Cristian Dincă, Consilier în 

cadrul Ministerului Finanțelor, și doamna Simona Mățăoanu, Consilier în cadrul Ministerului 

Finanțelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-

Marciana Ozmen, secretarul comisiei, doamana Ana-Maria Cătăuță și domnul Viorel 

Băltărețu.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007 (PLx 105/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamna Vasilica Baciu, 

Director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul 
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Gábor Sándor, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 

precum și doamna Andra-Raluca Pufleni, Consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Cristian Dincă, Consilier în cadrul Ministerului 

Finanțelor, și doamna Simona Mățăoanu, Consilier în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna Cristina-Mădășina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, 

vicepreședintele comisiei, și domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, 

împreună cu Comisia pentrutransporturi și infrastructură și Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor 

publice (PLx 224/2022). 
Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul Gábor Sándor, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
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.  

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 07 și 09 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 07 și 09 
iunie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 

Comisia este sesizată.                    

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


