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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: 31.10.2022  
 
 
 
 

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 24, 25, 26 și 27 

octombrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 25 octombrie 

2022: 

1) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 (PLx 317/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022 

(PLx 612/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea şi 

menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (PLx 552/2022)  – sesizare pentru 

raport, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2018 pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice (PLx 559/2018) – sesizare pentru raport comun, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale şi 

întreprinderile familiale  (PLx 197/2019) – sesizare pentru raport suplimentar, 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.200/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor 

măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la 

obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate 

de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici (PLx 41//2021) – 

sesizare pentru raport comun, 
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7) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.15/2002 privind 

introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România (PLx 375/2021) – 

sesizare pentru raport comun, 

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

unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri  (PLx 80/2022) – sesizare pentru raport 

comun, 

9) Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 

din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PLx 166/2022) – sesizare 

pentru raport comun, 

10) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 246/2022) – sesizare pentru raport comun, 

11) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 641/2020) – sesizare pentru raport comun, 

12) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor-O nouă agendă europeană de inovare COM(2022)332 – sesizare 

pentru aviz, 

13) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creştere 

economică verde şi justă COM(2022)409 – sesizare pentru aviz,  

        14) Diverse. 

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  25 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 

membri ai comisiei, conform listei de prezență, şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe 

ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 25 octombrie 2022 au fost prezenţi 

deputați conform listei de prezență.  

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctelor 8 și 10 de pe ordinea de zi, 

propunere care a fost votată cu unanimitate de voturi. 

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

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
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=12
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
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amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 (PLx 317/2022). 

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 avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise, propunere care 

a fost aprobată favorabil cu majoritate de voturi. 

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 ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de 

apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022 (PLx 612/2022). 

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 favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de 

ţiţei şi/sau produse petroliere (PLx 552/2022). 

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

pentru industrii și servicii doamna deputat Prună Cristina Mădălina vicepreședinte al comisiei, domnul 

deputat Băltărețu Viorel. 

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

servicii, a propus un raport de adoptare cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

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

pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2018 pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice (PLx 559/2018). 

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

pentru industrii și servicii și doamna deputat Prună Cristina Mădălina vicepreședinte al comisiei. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei, 

domnul Cazana Victor – director. 

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

servicii, a propus un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată 

cu majoritate de voturi. 

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=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport suplimentar cu proiectul de 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale şi 

întreprinderile familiale  (PLx 197/2019). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus menținerea raportului inițial al proiectului de lege, respectiv respingerea proiectului 

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

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

pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, 

precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din 

privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate 

operatorilor economici (PLx 41/2021). 

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

pentru industrii și servicii. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei, 

doamna Pană Alexandra – secretar de stat. 

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

servicii, a propus un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

pentru transporturi şi infrastructură cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din 

România (PLx 375/2021). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus un raport preliminar de respingere a proiectului de lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu Propunerea legislativă pentru abrogarea 

alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 

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=34
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
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precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare nr.241/2006 (PLx 166/2022). 

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

pentru industrii și servicii, domnul deputat Manta Claudiu, doamna deputat Neagu Denisa-Elena 

secretar, doamna deputat Predescu Ana-Loredana, domnul deputat Băltăreţu Viorel, domnul deputat 

Miruţă Radu-Dinel, domnul deputat Mang Ioan vicepreședinte, doamna deputat Prună Cristina-

Mădălina vicepreședinte, doamna deputat Mitrea Dumitrina, domnul deputat Mărculescu Dumitru și 

domnul deputat Puşcaşu Lucian-Florin. 

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

servicii, a propus un raport preliminar de respingere a propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

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

pentru transporturi şi infrastructură, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

641/2020). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus menținerea raportului preliminar de adoptare în forma Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi  a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

- O nouă agendă europeană de inovare COM(2022)332. 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

- Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creştere economică verde şi justă 

COM(2022)409. 

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

pentru industrii și servicii. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=207&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=241&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=34&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=186&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=187&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=177&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=247&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=12
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 24, 26 și 27 octombrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 24, 26 și 27 

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   


