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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: 22.11.2022  
 
 

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 14, 15, 16 și 17 
noiembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI și ORDINE DE ZI 
SUPLIMENTARĂ pentru ședința din 15 noiembrie 2022: 

1) 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, 

2) Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de 
călători şi/sau de marfă (PLx 223/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2022 privind unele 
măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 
capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă 
(PLx 480/2022)  – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal (PLx 481/2022) – 
sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea 
unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile (PLx 
488/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2022 privind 
acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor 
categorii de debitori (PLx 503//2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 privind 
aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea 
persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 510/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2022 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 
reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (PLx 511/2022) – 
sesizare pentru aviz, 

9) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile 
ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 514/2022) – sesizare pentru aviz, 

10) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea şi 
funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine (PLx 
589/2022) – sesizare pentru aviz, 

11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind 
unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi 
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acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării 
IMM-urilor (PLx 518/2022) – sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora (PLx 522/2022) – sesizare pentru aviz, 

13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2022 privind 
aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST 
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi 
RURAL INVEST (PLx 523/2022)  – sesizare pentru aviz,  
        14) Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(151) partea introductivă din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx 528/2022) – sesizare pentru aviz, 
        15) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile 
industriale (PLx 535/2022) – sesizare pentru aviz, 
        16) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc (PLx 536/2022) – sesizare pentru aviz, 
        17) Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice 
în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei (PLx 553/2022) – sesizare 
pentru aviz, 
        18) Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic (PLx 561/2022) 
– sesizare pentru aviz, 
        19) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.120/2022 privind 
modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană (PLx 
573/2022) – sesizare pentru aviz, 
        20) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.121/2022 privind 
stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea 
Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor (PLx 
574/2022) – sesizare pentru aviz, 
        21) Diverse 
        Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  15 noiembrie 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 și ordinea de zi suplimentară, propuneri care sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 noiembrie 2022 au fost prezenţi 
deputați conform listei de prezență.  

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctului 14 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 muncă şi protecţie 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 au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, doamna deputat Predescu Ana-Loredana, doamna deputat Prună Cristina 
Mădălina vicepreședinte al comisiei, doamna deputat Stoica Elena. 

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 aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru transporturi şi infrastructură cu Propunerea legislativă 
pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau de marfă (PLx 
223/2022). 
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 În cadrul dezbaterilor au 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, 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 politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei 
pentru antreprenoriat şi turism cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe 
nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în 
vederea refacerii capacităţii de rezilienţă (PLx 480/2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 buget, finanţe şi bănci și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul fiscal şi vamal (PLx 481/2022). 

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. 

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 aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2022 pentru reglementarea unor 
măsuri de implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile (PLx 
488/2022). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Manta Claudiu, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina 
vicepreședinte al comisiei și doamna deputat Mitrea Dumitrina. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor 
facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de 
debitori (PLx 503//2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 privind 
aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea 
persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 510/2022). 
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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 avizarea favorabilă a 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 buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 
bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe 
bugetare (PLx 511/2022). 

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

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor 
Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 514/2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea şi 
funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine (PLx 
589/2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor 
cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri 
externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (PLx 518/2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 buget, finanţe şi bănci și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora (PLx 522/2022). 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=19811
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https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=7
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
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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 avizarea favorabilă a 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 politică economică, reformă şi privatizare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru 
antreprenoriat şi turism cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor 
acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, 
INNOVATION şi RURAL INVEST (PLx 523/2022). 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii și Toma Ilie vicepreședinte al 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 aviz care va fi transmis Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale (PLx 
535/2022). 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Brian Cristian, domunl deputat Toma Ilie vicepreședinte 
al comisiei, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina vicepreședinte al comisiei, doamna deputat 
Stoica Elena, doamna deputat Predescu Ana-Loredana, domnul deputat Manta Claudiu și domnul 
deputat Mang Ioan. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (PLx 536/2022). 

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

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu proiectul de Lege privind protecţia 
sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de 
Federaţia Rusă împotriva Ucrainei (PLx 553/2022). 

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 avizarea favorabilă a 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 buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru tehnologia 
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informaţiei şi comunicaţiilor cu proiectul de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport 
electronic (PLx 561/2022). 

 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. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus avizarea favorabilă cu amendamente admise, 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 şi servicii specifice și Comisiei pentru 
antreprenoriat şi turism cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru 
zona montană (PLx 573/2022). 

 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 avizarea favorabilă a 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 şi servicii specifice, și Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi 
pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al 
îngrăşămintelor (PLx 574/2022). 

 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 avizarea favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2022 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum 
şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a 
exportului îngrăşămintelor (PLx 696/2022) – sesizare pentru raport comun, 
            Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea 
Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
(PLx 476/2019) – sesizare pentru raport comun 
           Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2022 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea 
acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea 
transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 682/2022) – sesizare 
pentru raport comun, 
        Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, și Comisia pentru antreprenoriat şi turism cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2022 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum 
şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a 
exportului îngrăşămintelor (PLx 696/2022) 
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  În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina vicepreședinte al comisiei, 
domunl deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei, doamna deputat Cătăuţă Ana-Maria, doamna 
deputat Stoica Elena, domunl deputat Miuţescu Gheorghe Adrian, domunl deputat Sas Lóránt-Zoltan, 
domunl deputat Puşcaşu Lucian-Florin și domnul deputat Alexe Florin-Alexandru. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Antreprenoriatului 
și Turismului domnul Lucian Rus – secretar de stat. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport de adoptare cu un amendament admis, 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 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale (PLx 476/2019). 

 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 un raport comun de adoptare în forma comisiei pentru buget cu amendamente admise 
și respinse, 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.131/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru 
modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului 
naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi 
de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx 682/2022). 

 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 de adoptare cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14, 16 și 17 noiembrie 2022 au 
fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  

 Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele 14, 16 și 17 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   
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