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S I N T E Z A 
LUCRĂRILOR COMISIEI PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

 
 
 Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 07, 08, 09, 10 noiembrie 

2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 07 noiembrie 

2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic (PLx 548/2022) – sesizare pentru aviz 

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  din 07 noiembrie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1700 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 07 noiembrie 2022 au fost prezenţi 

deputați conform listei de prezență.  

Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate în fond cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic 

(PLx 548/2022). 

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

pentru industrii și servicii, domnul deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei doamna deputat Prună 

Cristina Mădălina vicepreședinte al comisiei, domnul deputat Manta Claudiu, domnul deputat 

Băltăreţu Viorel, domnul deputat Puşcaşu Lucian-Florin, domnul deputat Miruţă Radu-Dinel, doamna 

deputat Mitrea Dumitrina, domnul deputat Simion George-Nicolae și domnul deputat Focşa Dumitru-

Viorel. 

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

Drăgan Dan – secretar de stat. 
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În urma dezbaterilor domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

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

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08, 09, 10 noiembrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 08, 09, 10 noiembrie 

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

sesizată.           

 

 
 

  SECRETAR, 
BOGDAN-GHEORGHE TRIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   


