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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: 21.02.2023  
 
 

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 13, 14, 15 și 16 
februarie 2023. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 14 februarie 
2023: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere (PLx 12/2023) – sesizare pentru raport comun, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.153/2022 privind 
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 şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă 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 763/2022) – sesizare 
pentru raport comun, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (PLx 224/2022) – 
sesizare pentru raport comun suplimentar, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PLx 125/2022) – sesizare pentru 
raport comun, 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate 
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-
2020 (PLx 140/2022) – sesizare pentru raport comun, 

6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea 
unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către 
economia circulară (PLx 622/2022) – sesizare pentru raport comun, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind 
unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi 
pentru modificarea unor acte normative (PLx 515/2022)  – sesizare pentru raport comun, 

8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru 
modificarea unor acte normative (PLx 697/2022) – sesizare pentru raport comun, 
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 9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021) – sesizare pentru raport 
comun, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007 (PLx 
105/2022) – sesizare pentru raport comun, 
        11) Diverse. 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 februarie 2023 au fost prezenţi 
următorii domni și doamne deputat: 

 

 1. Bende Sándor - Preşedinte             - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte               - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte               - USR  

 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte               - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                              - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                - PNL  

10. Băltăreţu Viorel - Membru                - USR  
 11. Cătăuţă Ana-Maria - Membru                - PSD  

12. Manta Claudiu - Membru                - PSD   

13. Mărculescu Dumitru - Membru                 - PNL  

14. Miruţă Radu-Dinel - Membru   înlocuit de Berescu Monica                   - USR 

15. Mitrea Dumitrina - Membru                 - AUR 

16. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru               - Neafiliat  

17. Popa Radu Mihai - Membru                                       - PSD  

18. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  

 
 

- Membru   înlocuit de Paraschiv Rodica                - PSD 

19. Predescu Ana-Loredana - Membru                 - PSD  

20. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                 - AUR  

21. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                            - Neafiliat 

22. Stoica Elena - Membru                   - PSD 

23. Tuţă George-Cristian - Membru    înlocuit de Bota Călin-Ioan               - PNL  

 

De la lucrările şedintei a lipsit următorul deputat:  

   

 1. Popescu Virgil-Daniel - Membru                                        - PNL  
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       Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  14 februarie 2023 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. 

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctelor 2 şi 4 de pe ordinea de zi, 
propunere care a fost votată 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 şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PLx 12/2023). 

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

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii domnul Secretar de Stat Sandor Gabor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Alexe Florin-Alexandru a propus Comisiei pentru 
industrii şi servicii amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun suplimentar împreună cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (PLx 224/2022). 

În cadrul dezbaterilor au 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 Transporturilor şi 
Infrastructurii domnul Secretar de Stat Sandor Gabor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar suplimentar de adoptare cu amendamente admise și respinse a 
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  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 (PLx 140/2022). 

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

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene doamna director Vaida Luminița. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 privind 
reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei 
către economia circulară (PLx 622/2022). 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=245&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=7
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=7
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=7
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=11
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
https://mfe.gov.ro/
https://mfe.gov.ro/
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=2
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=4
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=4
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
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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 
director Daia Miruna. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un 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 pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele 
măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru 
modificarea unor acte normative (PLx 515/2022) . 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un 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 pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative (PLx 697/2022). 

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 Transporturilor şi 
Infrastructurii domnul Secretar de Stat Sandor Gabor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport comun de adoptare în forma adoptată de Senat 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 mediu şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021). 

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 amânarea 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 transporturi şi infrastructură și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007 (PLx 
105/2022). 

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 preliminar de adoptare în forma adoptată de Senat a proiectului de lege, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul diverse domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei pentru industrii și 

servicii a menționat faptul că Legea hidrogenului a fost finalizată și le mulțumește tuturor instituțiilor 
pentru buna colaborare și cooperare. De asemenea, doamna deputat Özmen Oana-Marciana secretar al 
Comisiei pentru industrii și servicii, mulțumește Ministerului Energiei și Autorității Naționale de 
Reglementare în domeniul Energiei pentru implicare și susținere. 

 

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=6
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=174&cam=2&leg=2020
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=46
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=34
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=6
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din datele de 13, 15 și 16 februarie 2023 au 
fost prezenţi următorii domni și doamne deputat: 

 

 1. Bende Sándor - Preşedinte        - UDMR  
 2. Mang loan - Vicepreşedinte                   - PSD  

 3. Prună Cristina-Mădălina - Vicepreşedinte                   - USR  

 4. Roşca Mircea - Vicepreşedinte                    - PNL  

 5. Toma llie - Vicepreşedinte                                                   - PSD  

 6. Neagu Denisa-Elena - Secretar                    - USR 

 7. Özmen Oana-Marciana - Secretar                    - PNL  

 8. Trif Bogdan Gheorghe - Secretar                    - PSD  

 9. Alexe Florin-Alexandru - Membru                    - PNL  

10. Băltăreţu Viorel - Membru                    - USR  
 11. Cătăuţă Ana-Maria - Membru                    - PSD  

12. Manta Claudiu - Membru                    - PSD   

13. Mărculescu Dumitru - Membru                    - PNL 
  14. Miruţă Radu-Dinel - Membru                    - USR 

15. Mitrea Dumitrina - Membru                    - AUR 

16. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru   - Neafiliat  

17. Popa Radu Mihai - Membru                   - PSD  

18. Popescu Vlad-Piedone - Membru                    - PNL  
 

- Membru                   - PSD 

19. Predescu Ana-Loredana - Membru                   - PSD  

20. Puşcaşu Lucian-Florin - Membru                   - AUR  

21. Sas Lóránt-Zoltan - Membru                                 - Neafiliat 

22. Stoica Elena - Membru                       - PSD 

23. Tuţă George-Cristian - Membru                       - PNL  

 
De la lucrările şedintei u lipsit următorul deputat: 
 

1. Popescu Virgil-Daniel - Membru                    - PNL  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele 13, 15 și 16 februarie 

2023 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru care Comisia este 
sesizată.            

 
 SECRETAR, 

BOGDAN-GHEORGHE TRIF 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   


