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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: 08.03.2022  

 
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 01, 02 și 03 
martie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 01 
martie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile (PLx 267/2019) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (PLx 437/2021) – sesizare 
pentru aviz, 

3) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul 
Silvic  (PLx 569/2021) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor 
acte normative (PLx 583/2021) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul 
public (PLx 17/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991  (PLx 22/2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protecţia mediului (PLx 
24/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
(PLx 42/2022) – sesizare pentru aviz, 

9) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
în România (PLx 445/2010) – sesizare pentru raport, 

10) Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive 
sau intempestive (PLx 663/2019) – sesizare pentru raport,  

11) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Asumarea responsabilității 
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pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai 
circulară [COM(2021)708] – sesizare pentru proiect de opinie, 

12) Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021) – sesizare pentru 
raport, 

13) Diverse.   
 

  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01 martie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent online  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - înlocuită de Alin Prunean 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent online 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 01 martie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1200 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţii membri ai comisiei 
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conform listei de prezență, şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, 
propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și 

familie, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile (PLx 267/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care prezintă amendamentele și le supune la vot, precum și domnul Dănuț 
Aelenei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic și Comisiei juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării" (PLx 437/2021). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Bogdan Bălănișcu, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și domnul Radu 
Voicu, Șef serviciu în cadrul Administrației Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei,  care prezintă amendamentele și le supune la vot, precum și domnul Ilie Toma, 
vicepreședintele comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei, și domnul 
Dănuț Aelenei.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei juridică, de disciplină și imunități, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic  (PLx 569/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Bogdan Bălănișcu, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și doamna Elena Filip, Director în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei. 
Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci și Comisiei pentru muncă și familie, cu proiectul de Lege pentru anularea unor 
obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 583/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, și domnul Gheorghe Pecingină, în calitate de inițiator. 
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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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridică, de disciplină 
și imunități, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 
tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege privind datele deschise şi 
reutilizarea informaţiilor din sectorul public (PLx 17/2022). 

Din partea Guvernului a participat doamna Larisa Barac, Consilier în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei. 
 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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridică, de disciplină 
și imunități, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991  (PLx 22/2022). 

Din partea Guvernului au participat domnul Bogdan Bălănișcu, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și doamna Elena Filip, Director în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care a luat cuvântul. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 
Claudiu Manta, domnul Glad-Aurel Varga, în calitate de 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 majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de 
Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protecţia mediului (PLx 24/2022). 

Din partea Guvernului au participat domnul Bogdan Bălănișcu, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și doamna Elena Filip, Director în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Ana-Loredana Predescu. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele 
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măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PLx 42/2022). 

Din partea Guvernului au participat doamna Larisa Barac, Consilier în cadrul 
Secretariatul General al Guvernului, și domnul Cristian Roman, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și domnul Ilie Toma, 
vicepreședintele 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 majoritate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar, împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 
în România (PLx 445/2010). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus respingerea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar, împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind 
protecţia consumatorilor faţă de executările silite abuzive sau intempestive (PLx 663/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus respingerea proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse, propunere 
care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie cu Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor -  Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri 
într-o economie curată și mai circulară [COM(2021)708].   

Din partea Guvernului a participat domnul Bogdan Bălănișcu, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.    

 În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru politică economică, 
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reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 
întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Elena Filip, Director în cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Sorin Lungu, Director adjunct în cadrul 
Consiliului Concurenței, doamna Anca Dorobanțu, Consilier în cadrul Consiliului 
Concurenței, și doamna Roxana Iliescu, Inspector de concurență în cadrul Consiliului 
Concurenței. 
 Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea dezbaterii proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 

La Diverse, doamna Oana-Marciana Özmen a invitat membrii comisiei să participe 
la expoziția copiilor din școlile din sectorul 6 referitoare la eficiența energetică, care se 
desfășoară la S1.  
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 și 03 martie 2022 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent online  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent online 
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22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 02 și 03 

martie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată.                    
  
 
 
  

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


