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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
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   Data: 25.10.2022  
 
 
 
 
 
 

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 17, 18, 19 și 20 
octombrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 18 octombrie 
2022: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 546/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor 
explozive (PLx 472/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni 
proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina (PLx 366/2022)  – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2022 pentru 
modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi 
împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale (PLx 479/2022) 
– sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2018 privind 
parteneriatul public-privat (PLx 389/2022) – sesizare pentru raport comun, 

6) Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină (PLx 199//2019) – sesizare pentru 
raport suplimentar, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2019 privind 
reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce 
decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative (PLx 301/2019) – sesizare pentru raport comun, 

8) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (PLx 
538/2020) – sesizare pentru raport comun, 

9) Proiect de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare 
de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe 
teritoriul României (PLx 59/2021) – sesizare pentru raport comun suplimentar, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PLx 125/2022) – sesizare pentru 
raport comun, 
        11) Diverse. 
 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 18 octombrie 2022 au fost prezenţi 
deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  18 octombrie 2022 în 
sala de ședințe, au început la ora 1000 și au fost conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţi 
membrii ai comisiei, conform listei de prezență, şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe 
ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte Sándor Bende a propus amanarea punctelor 1, 4, 5, 8, 10, propunere care a 
fost votată cu unanimitate de voturi. 

La deschiderea ședinței domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii a adus la cunoștință membrilor comisiei adresa Autorității Naționale pentru Reglementare în 
Domeniul Energiei prin care aceasta cere suplimentarea numărului de posturi deoarece resursele 
umane de care dispune Autoritatea în prezent sunt insuficiente pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor 
sale în condiții de eficacitate și eficiență. 

Domnul președinte Sándor Bende informează membrii că în acest sens a fost inițiată o 
propunere legislativă împreună cu domnul senator Antal István-Loránt, președintele Comisiei pentru 
energie, infrastructură energetică și resurse minerale, prin care se suplimentează numărul de posturi 
aprobat de O.U.G 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare, cu 180 posturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (PLx 472/2022). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele comisiei și 
doamna deputat Mitrea Dumitrina. 

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 avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu 
Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni proveniţi din 
zona de conflict armat din Ucraina (PLx 366/2022).   

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 negativă a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport suplimentar cu proiectul de 
Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină (PLx 199//2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele comisiei, 
domnul deputat Manta Claudiu, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, doamna deputat Mitrea 
Dumitrina și domnul deputat Mang Ioan. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei domnul Alicus Viorel – director general. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus raport suplimentar II de respingere, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=F7C0F5A7-1F64-4A3C-B943-11753ED836EC
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
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a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor 
şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 301/2019). 

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

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun suplimentar care va fi 
transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul 
de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a 
indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul 
României (PLx 59/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele comisiei 
pentru industrii și servicii și domnul deputat Manta Claudiu. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus raport suplimentar de respingere cu amendamente respinse a proiectului de lege, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La încheierea ședinței domnul președinte Bende Sándor a informat membrii comisiei de 
primirea adresei nr.3b-15/336 din data de 11.10.2022 de la Grupul Parlamentar al Partidului Național 
Liberal prin care aduce la cunoștință desemnarea în funcția de secretar al Comisiei pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaților a doamnei Özmen Oana-Marciana.  

Domnul președinte Sándor Bende a supus la vot această propunere.  
Membrii comisiei au votat în unanimitate ocuparea funcției de secretar al Comisiei pentru 

industrii şi servicii de către doamna Özmen Oana-Marciana, deputat din partea Grupului Parlamentar 
al Partidului Național Liberal. 

 
La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17, 19 și 20 octombrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 17, 19 și 20 

octombrie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru care 
Comisia este sesizată.           

 
  SECRETAR, 

BOGDAN-GHEORGHE TRIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=4
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=215&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=215&cam=2&leg=2020

