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COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
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   Data: 19.12.2022  
 
 

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 19, 20, 21 și 22 
decembrie 2022  la nivel de documentare și consultare, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 

1) Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor (PLx 399/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal (PLx 
582/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Propunere legislativă pentru modificarea art.561 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului (PLx 588/2022) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 629/2022) – sesizare 
pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 
634/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.125/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu (PLx 649/2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi pentru completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx 692/2022)  – sesizare pentru aviz,  
        8) Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(PLx 701/2022) – sesizare pentru aviz, 
        9) Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea reabilitării şi/sau înfiinţării 
infrastructurii principale de irigaţii şi a infrastructurii de desecare şi drenaj, precum şi pentru sprijinirea 
investiţiilor în producţia şi procesarea produselor agricole în România (PLx 717/2022) – sesizare 
pentru aviz, 
        10) Propunere legislativă privind interzicerea utilizării insectelor şi viermilor în alimentaţia 
umană (PLx 736/2022) – sesizare pentru aviz, 
        11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2022 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a 
produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 
animalelor de fermă (PLx 747/2022) – sesizare pentru aviz, 
        12) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia 
fizică şi sportul, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
(PLx 751/2022) – sesizare pentru aviz, 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19, 20, 21 și 22 decembrie 2022 au 
fost prezenţi deputați conform listelor de prezență.  
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Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ pentru ședința 
din 19 decembrie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea Legii contabilităţii nr.82/1991, precum şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale (PLx 739/2022) – sesizare pentru raport comun,  
           Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 19 decembrie 2022 în 
sala de ședințe, au început la ora 1130 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 actului normativ aflat pe ordinea 
de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 19 decembrie 2022 au fost prezenţi 
deputați conform listei de prezență.  

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 Legii contabilităţii nr.82/1991, 
precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici 
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PLx 739/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Băltăreţu Viorel, doamna deputat Stoica Elena și doamna 
deputat Prună Cristina-Mădălina, vicepreședinte al comisiei. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Consiliului Concurenței, 
doamna Ahciarliu Adriana – inspector de concurență. 

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

 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ pentru ședința 

din 19 decembrie 2022: 
1) Legea pentru modificarea și completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aflată în procedură 

de reexaminare, ca urmare a cererii Președintelui României (PLx 582/2017/2020) – sesizare pentru 
raport comun 

 Începând cu ora 1425 a avut loc ședința Comisiei pentru industrii şi servicii care a fost sesizată 
pentru raport comun  împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu Legea pentru 
modificarea și completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aflată în procedură de reexaminare, ca 
urmare a cererii Președintelui României (PLx 582/2017/2020). 

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 un raport de adoptare cu amendamente admise și respinse a Legii pentru modificarea 
și completarea Legii concurenţei nr.21/1996, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 
 SECRETAR, 

BOGDAN-GHEORGHE TRIF 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   
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