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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: 20.09.2022  
 
 

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 19, 20, 21 și 22 
septembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 20 septembrie 
2022: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice (PLx 507/2021) – sesizare 
pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2021 privind 
unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri  (PLx 80/2022) – sesizare pentru 
aviz, 

3)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor REPowerEU Plan COM(2022)230 – 
sesizare pentru aviz, 

4) Comunicare Comună către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiţii 
în domeniul apărării şi calea de urmat JOIN(2022)24 – sesizare pentru aviz, 

5) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor Planul UE „Economii de energie” COM(2022)240 – 
sesizare pentru aviz, 

6) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor Strategia UE pentru energia solară COM(2022)221 – 
sesizare pentru aviz, 

7) Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră" (PLx 
314/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) 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, 

9) 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, 
10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.79/2022 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale (PLx465/2022) – sesizare pentru aviz, 
11)  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător(PLx 177/2022) – sesizare pentru aviz, 
12) Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice (PLx 181/2022) – sesizare pentru 
aviz, 
13) Proiect de Lege pentru completarea art.98 alin.(2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2005 privind protecţia mediului (PLx 207/2022) – sesizare pentru aviz, 
14) Proiect de Lege privind Cazierul de mediu şi Registrul naţional electronic de mediu (PLx 
211/2022) – sesizare pentru aviz, 
15) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 
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nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx 284/2022) – sesizare pentru aviz, 
16) Propunere legislativă pentru scăderea preţurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor 
şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (PLx 295/2022) – sesizare pentru 
aviz, 

       17) Diverse. 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 20 septembrie 2022 au fost 
prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  20 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 comun împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice (PLx 
507/2021). 

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 cu amendamente admise, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport comun, împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri  (PLx 
80/2022)  

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 amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor REPowerEU Plan com(2022)230. 

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 un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare comună 

către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind analiza deficitelor de investiţii în domeniul apărării şi calea de urmat 
JOIN(2022)24.  

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 un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
Planul UE „Economii de energie” COM(2022)240. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele comisiei, 
doamna deputat Mitrea Dumitrina, domnul deputat Toma Ilie, doamna deputat Prună Cristina-
Mădălina, domnul deputat Miruţă Radu-Dinel, doamna deputat Özmen Oana-Marciana, domnul 
deputat Mang Ioan, doamna deputat Predescu Ana-Loredana,  domnul deputat Băltăreţu Viorel. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat domnul Zoltan Nagy-Bege, 
vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Acesta a răspuns la 
întrebările formulate de către membrii comisiei în timpul dezbaterilor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a propus un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond, cu proiectul Comunicare a Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
Strategia UE pentru energia solară COM(2022)221. 

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 un proiect de opinie favorabil, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, împreună cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu Propunerea 
legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră" (PLx 314/2022). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele comisiei și 
doamna deputat Mitrea Dumitrina. 

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 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 311/2022). 

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, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

 
În urma suspendării ședinței, actele normative de la punctele 9 – 16 se vor discuta în cadrul 

viitoarei ședințe a Comisiei pentru industrii și servicii.  
 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  
          
 
 

  SECRETAR, 
BOGDAN-GHEORGHE TRIF 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   
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