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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: 06.12.2022  
 
 

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 21, 22, 23 și 24 
noiembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI și ORDINE DE ZI 
SUPLIMENTARĂ pentru ședința din 22 noiembrie 2022: 

ORDINE DE ZI: 
1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PLx 618/2022) – sesizare pentru aviz, 
2) 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, 
3) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările (PLx 476/2021)  – sesizare pentru raport comun, 

4) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind 
regimul deşeurilor (PLx 325/2022) – sesizare pentru aviz, 

5) Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii  (PLx 619/2022) – 
sesizare pentru aviz, 

6) Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru 
reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice 
reutilizate (PLx 397/2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2022 privind 
unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de 
răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 575/2022) – 
sesizare pentru aviz, 

8) Propunere legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi modificarea 
art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (PLx 670/2022) – sesizare pentru raport comun, 

9) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de 
modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă COM(2022)489 – sesizare pentru aviz, 
       10) Diverse 
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        Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 22 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, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 22 noiembrie 2022 au fost 
prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctului 3 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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 618/2022). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii și domnul deputat Toma Ilie, vicepreședinte al comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii, a propus avizarea favorabilă cu amendamente admise 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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.7 alin.(151) partea introductivă din Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx 528/2022). 

  În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
Comisiei pentru industrii și servicii și doamna deputat Șerban Gianina, inițiator. 

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 mediu şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor (PLx 325/2022). 

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 cu amendamente admise 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, cu Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii  (PLx 619/2022). 

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 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 mediu şi echilibru ecologic, cu Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de 
pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice 
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privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor 
electrice şi electronice reutilizate (PLx 397/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii și domnul deputat Avrămescu Gabriel-Ioan, inițiator. 

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 și Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2022 privind unele 
măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii 
de management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc 
şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 575/2022). 

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 raport comun împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci cu Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă 
energetică şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (PLx 670/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, vicepreședinte al comisiei, 
domnul deputat Toma Ilie, vicepreședinte al comisiei, domnul deputat Miuţescu Gheorghe Adrian, 
domnul deputat Mang Ioan, vicepreședinte al comisiei, domnul deputat Manta Claudiu și domnul 
deputat Băltăreţu Viorel. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii, a propus raport preliminar de adoptare cu amendamente admise a proiectului de lege, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond cu Propunerea de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/148/CE 
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 
COM(2022)489. 

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. 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri. 
 
 ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 
1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-
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31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
energiei (PLx 551/2022). 

Începând cu ora 1300 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru industrii şi servicii și 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare care au fost sesizate în fond cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor 
finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (PLx 
551/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Simion George-Nicolae, doamna deputat Prună Cristina-
Mădălina, vicepreședinte al comisiei, doamna deputat Mitrea Dumitrina, domnul deputat Manta 
Claudiu, domnul deputat Roman Florin-Claudiu, domnul deputat Muraru Iulian-Alexandru, domnul 
deputat Dunava Costel Neculai, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, domnul deputat Dancă Ionel, domnul deputat Băltăreţu Viorel, domnul deputat Stoica 
Ciprian-Titi, domnul deputat Miuţescu Gheorghe Adrian, domnul deputat Toma Ilie, vicepreședinte 
al comisiei și doamna deputat Özmen Oana-Marciana, secretar al comisiei. 

La lucrările ședinței au participat în calitate de invitați, din partea Ministerului Energiei, 
domnul Ștefan Constantin – secretar de stat, din partea Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, domnul Zoltan Nagy-Bege - vicepreședinte și domnul Dumbrăveanu Claudiu – 
director general. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii, a propus un raport de adoptare cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21, 23 și 24 noiembrie 2022 au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele 21, 23 și 24 

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   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=265&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=175&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=175&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=252&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=198&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=97&cam=2&leg=2020
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.mp?idm=88&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=275&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=275&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=188&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=215&cam=2&leg=2020

