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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: 13.12.2022  
 
 

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 05, 06, 07 și 08 
decembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 06 decembrie 
2022: 

1) Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare (PLx 579/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare (PLx 594/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Propunere legislativă privind registrul unic de control (PLx 610/2022)  – sesizare pentru aviz, 
4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor 

măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I (PLx 623/2022) – sesizare 
pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare (PLx 626/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 643/2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată (PLx 
667/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 
comercializarea produselor agricole şi alimentare (PLx 669/2022) – sesizare pentru aviz, 

9) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PLx 
672/2022) – sesizare pentru aviz, 

10) Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare (PLx 
677/2022) – sesizare pentru aviz, 

11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2022 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 683/2022) – sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
(PLx 686/2022)  – sesizare pentru aviz,  
        13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.137/2022 privind 
stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 
2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a 
Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PLx 708/2022) – sesizare pentru aviz, 
        14) Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere (PLx 656/2011) – sesizare pentru raport comun, 
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        15) Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind 
transportul public local (PLx 195/2014) – sesizare pentru raport comun suplimentar, 
        16) Proiect de Lege privind incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (PLx 628/2019) – sesizare 
pentru raport comun, 
        17) Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, 
transportului naţional de persoane şi construcţiilor (PLx 412/2020) – sesizare pentru raport comun, 
        18) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (PLx 
538/2020) – sesizare pentru raport comun, 
        19) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 641/2020) – sesizare pentru raport comun, 
        20) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 601/2014) – sesizare pentru raport comun suplimentar II, 
        21) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 320/2021) – 
sesizare pentru raport comun suplimentar 
        22) Diverse 
        Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  06 decembrie 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 06 decembrie 2022 au fost prezenţi 
deputați conform listei de prezență.  

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctelor 9, 10 și 16 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 buget, finanţe şi bănci, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 579/2022). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Kocsis-Cristea Alexandru, inițiator, domnul deputat 
Năcuţă,inițiator, Sorin, domnul deputat Toma Ilie vicepreședinte al comisiei, domnul deputat Băltăreţu 
Viorel și domnul deputat Miuţescu Gheorghe Adrian. 

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 Guvernului 
nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare (PLx 594/2022) . 

  În cadrul dezbaterilor au 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 Propunerea legislativă privind registrul unic de control (PLx 
610/2022). 

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 Băltăreţu Viorel, domnul deputat Manta Claudiu și domnul deputat Tuţă George-
Cristian. 

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. 
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului 
naţional de dezvoltare locală etapa I (PLx 623/2022). 

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  
pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare (PLx 626/2022). 

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. 

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, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei 
nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 643/2022). 

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 negativă a propunerii legislative, dar în urma votului membrilor comisiei 
propunerea legislativă a fost avizată favorabil, 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 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată (PLx 667/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Muncaciu Sorin-Titus, domnul deputat Mang Ioan, 
vicepreședinte al comisiei, doamna deputat Prună Cristina-Mădălina, vicepreședinte al comisiei, 
domnul deputat Manta Claudiu, doamna deputat Cătăuţă Ana-Maria și domnul deputat Băltăreţu 
Viorel. 

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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor agricole şi 
alimentare (PLx 669/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Ciubuc Ciprian, inițiator și doamna deputat Özmen Oana-
Marciana, secretar al comisiei. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, dar în urma votului membrilor comisiei 
propunerea legislativă a fost avizată negativ, 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, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.132/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 683/2022). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii. 
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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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru sănătate şi 
familie, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
(PLx 686/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii și domnul senator Oros Nechita-Adrian, inițiator. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus avizarea favorabilă cu un amendament adoptat 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 sănătate şi familie, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 
98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PLx 708/2022). 

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 transporturi şi infrastructură, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PLx 656/2011). 

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 cu amendamente admise a 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 pentru transporturi şi infrastructură, cu Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al 
art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local (PLx 195/2014). 

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 suplimentar de respingere a propunerii legislative, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, și Comisia pentru transporturi şi infrastructură, 
cu proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, 
transportului naţional de persoane şi construcţiilor (PLx 412/2020). 

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 respingere 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 agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (PLx 538/2020).  
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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 raport comun de respingere 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 transporturi şi infrastructură, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
641/2020). 

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 preliminar de adoptare în forma Comisiei pentru transporturi şi 
infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a proiectului de lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun suplimentar II împreună 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru transporturi şi infrastructură, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PLx 601/2014). 

 În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, domnul deputat Roşca Mircea, vicepreşedinte al comisiei, domnul deputat 
Manta Claudiu, domnul deputat Băltăreţu Viorel și domnul deputat Miruţă Radu-Dinel. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un raport de adoptare în forma Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a propunerii legislative, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun suplimentar împreună cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 320/2021). 

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 un raport preliminar suplimentar de adoptare în forma transmisă de la plen a 
proiectului de lege, 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 05, 07 și 08 decembrie 2022 au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele 05, 07 și 08 decembrie 

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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