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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: 15.09.2022  

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 12, 13, 14 și 15 
septembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 13 
septembrie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 

consumului (PLx 194/2020) – sesizare pentru raport, 
2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 

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 256/2022) – sesizare 

pentru raport, 
3) Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
255/2019) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2022 

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

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 228/2022) – 
sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2022 

pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat (PLx423/2022) – 
sesizare pentru aviz, 

6) Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx 375/2022) – sesizare pentru aviz, 
7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 

privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de 

persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie 
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extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri 

de distribuire a acestuia (PLx 348/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2022 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele 

măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din 

perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării 

strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 (PLx 299/2022) 
– sesizare pentru aviz, 

9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID 19 (PLx 260/2022) – sesizare pentru aviz, 
10) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2022 

privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 

economici din industria naţională de apărare (PLx 258/2022) – sesizare pentru aviz, 

11) Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 

2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările 

şi completările ulterioare (PLx 414/2022) – sesizare pentru aviz, 

12) Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public prin 

modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public (PLx 404/2022) – sesizare pentru aviz, 

13) Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx 365/2022) – sesizare pentru aviz 

14) Propunere legislativă pentru transparenţa utilizării şi eficienţei sumelor în cadrul 

Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea Ordonanţei de urgenţă 

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

finanţare de la bugetul de stat (PLx337/2022) – sesizare pentru aviz 

15) Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi 

salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda 

stării de urgenţă/asediu/alertă (PLx 335/2022) – sesizare pentru aviz 
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16) Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră" 

(PLx 314/2022) – sesizare pentru aviz 

17) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare(PLx 
311/2022) – sesizare pentru aviz 

18) Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 
289/2022) – sesizare pentru aviz 

19. Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 13 septembrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  13 septembrie 
2022 în sala de ședințe, au început la ora 0900 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 normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport suplimentar, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 

consumului (PLx 194/2020). 
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 adoptarea 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 muncă și protecție socială, Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 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 
256/2022). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, domnul deputat Băltărețu Viorel, domnul 

deputat Mang Ioan și domnul deputat Radu-Daniel. 

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

industrii şi servicii, a propus respingerea 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 și infrastructură, Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu  propunerea legislativă 

pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 255/2019). 
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 adoptarea 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 și infrastructură, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe (PLx 228/2022). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei.  

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

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii 

nr.82/1992 privind rezervele de stat (PLx 423/2022). 
În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege 

pentru completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii (PLx 375/2022). 
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, cu un amendament 

admis, 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 și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind 

unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate 

în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia (PLx 
348/2022). 

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

comisiei, doamna deputat Prună Cristina Mădălina și domnul deputat Toma Ilie. 

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, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de 

infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi 

implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 (PLx 
299/2022). 
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În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, 

suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 (PLx 
260/2022). 

În cadrul dezbaterilor au 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, în forma adoptată de 

Senat, 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, finanțe și bănci și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 

economici din industria naţională de apărare (PLx 258/2022). 
Din partea Guvernului au participat doamna Nicolescu daniela, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Economiei.  

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

comisiei, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, doamna deputat Cătăuță Ana-Maria, 

doamna deputat Ozmen Oana-Marciana și domnul deputat Băltărețu Viorel. 

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 sănătate și familie și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 

Lege pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în 

Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi 
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completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 

28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 

decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (PLx414/2022). 
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 negativ 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 cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități, cu proiectul de Lege pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public 

prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 

public (PLx404/2022). 
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 negativă 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, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru completarea art.22 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 365/2022). 
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 majoritate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru transparenţa utilizării şi 

eficienţei sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea 

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

exportului cu finanţare de la bugetul de stat (PLx 337/2022). 
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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 majoritate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege pentru aplicarea unor măsuri 

de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, altele 

decât cele din perioda stării de urgenţă/asediu/alertă (PLx 335/2022). 
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 în forma adoptată de 

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

 

Celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi au fost amânate până la o data ce va fi 

ulterior anunțată. 

 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12, 14 și 15 septembrie 
2022 au fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 12, 14 și 15 
septembrie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru 

care Comisia este sesizată.           

          

  Secretar, 
Bogdan-Gheorghe Trif 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar - Fulga Ovidiu   


