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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: 18.05.2022  

 
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 10, 11 și 12 
mai 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 10 mai 
2022: 

1) Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România (Plx 221/2022) – 

sesizare pentru aviz,  

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea 

unor termene (Plx 107/2022) – sesizare pentru aviz,  

3) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.121/2019 privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (Plx 139/2022) – sesizare pentru 

aviz, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare 

a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (Plx 141/2022) – sesizare pentru 

aviz, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2022 

privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare 

pentru economia românească (Plx 191/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 601/2014) – sesizare 

pentru raport, 

mihaela.mihai
Original



2 
 

7) Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 169/2019) – sesizare 

pentru raport, 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe (Plx 142/2022) – sesizare pentru raport, 

9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2021 

privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea 

echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de 

intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr.21/1996  (Plx 188/2021) – sesizare pentru raport, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind 

unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi 

de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea 

centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare 

de 15 MW (Plx 479/2014) – sesizare pentru raport, 

11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2022 

privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru 

restructurarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia"-S.A. (Plx 173/2022) – 

sesizare pentru raport, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(Plx 73/2022) – sesizare pentru raport, 

13) Diverse. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 mai 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

 

  Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 10 mai 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1215 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 comisei conform listei de prezență, şi propune 

dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi cu modificări, propunere care este 

aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 

Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi 

funcţionării băncilor de dezvoltare din România (Plx 221/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamna Petruța Elena Istrate, 

Șef serviciu în cadrul Băncii Naționale a României, și domnul Marian Cristian Dincă, Expert 

superior în cadrul Ministerului Finanțelor, precum și domnul Gyerkó László, membru în 

cadrul Consiliului Concurenței, doamna Anca Dorobanțu, Inspector în cadrul Consiliului 

Concurenței, și doamna Oana Bălănescu, Expert principal în cadrul Băncii Naționale a 

României. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, 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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene 

(Plx 107/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnul Marian Cristian Dincă, Expert superior în 

cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Ana Maria Ionescu, Expert superior în cadrul 

Ministerului Finanțelor, și domnul Lucian-Ioan Rus, Secretar de stat în cadrul Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

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

echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.121/2019 

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (Plx 139/2022). 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei. 
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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 unanimitate de voturi.  

 

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

și bănci și Comisiei pentru antreprenoriat și turism, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa 

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de 

susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat (Plx 141/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnul Marian Cristian Dincă, Expert superior în 

cadrul Ministerului Finanțelor, și domnul Lucian-Ioan Rus, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamnele deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și Ana-

Loredana Predescu, precum și domnii deputați Radu Mihai Popa, Viorel Băltărețu, George-

Cristian Tuță, Ilie Toma, vicepreședintele comisiei.  

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus amânarea votului proiectului de lege, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

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

economică, reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 

antreprenoriat și turism, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 

domenii prioritare pentru economia românească (Plx 191/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnul Marian Cristian Dincă, Expert superior în 

cadrul Ministerului Finanțelor, și domnul Lucian-Ioan Rus, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, 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 și Comisia pentru transporturi și infrastructură, cu Propunerea 
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legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 601/2014). 
Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Robert Bistriceanu, Ofițer 

specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat amendamentele admise prin vot, doamna Cristina-Mădălina 

Prună, vicepreședintele comisiei, și domnii Claudiu Manta și Viorel Băltărețu. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și 

respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru 

transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 169/2019). 
Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Robert Bistriceanu, Ofițer 

specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat amendamentele admise prin vot. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 142/2022). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat amendamentele admise prin vot, și doamna Oana-Marciana 

Ozmen, secretarul comisiei. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 
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politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 

2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de 

servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr.21/1996 (PLx 188/2021). 
Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus amânarea proiectului de lege cu amendamente admise, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele 

măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 

Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice 

cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (PLx 479/2014). 
Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus amânarea proiectului de lege cu amendamente admise, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 

"Complexul Energetic Oltenia"-S.A. (PLx 173/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnii Ștefan Constantin, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Energiei, și Marian Cristian Dincă, Expert superior în cadrul Ministerului 

Finanțelor.. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, care a prezentat amendamentele admise prin vot, doamna Cristina-Mădălina 

Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, și domnii 

Viorel Băltărețu, Claudiu Manta, Radu-Dinel Miruță. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 



7 
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative. (PLx 
73/2022). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnii Ștefan Constantin, 

Secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, Zoltan Nagy Begem Vicepreședinte 

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, și Gyerkó László, Membru în 

cadrul Consiliului Concurenței. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, domnul Radu-Mihai Popa, și domnul senator Sorin-Ioan Bumb. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus continuarea dezbaterii proiectului de lege, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 11 și 12 mai 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 11 și 12 mai 
2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia 

este sesizată.                    

 

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


