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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: 18.10.2022  
 
 
 
 

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 03, 04, 05 și 06 

octombrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 04 octombrie 

2022: 

1)Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 

operaţiunilor petroliere offshore (PLx 263/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (PLx 395/2022) – 

sesizare pentru aviz, 

3) 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 aviz, 

4) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul 

Silvic şi înfiinţarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite (PLx 237/2022) – sesizare 

pentru aviz, 

5) Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 238/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Propunere legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 239/2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020 (PLx 288/2022) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active (PLx 

66/2021) – sesizare pentru aviz, 

9) Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PLx 112/2022) – sesizare pentru aviz, 
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10) Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru 

livrarea de carburanţi (PLx297/2022) – sesizare pentru aviz, 

11)  Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni 

proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina (PLx 366/2022) – sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2022 pentru 

modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi 

împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale (PLx 479/2022) 

– sesizare pentru aviz, 

        13) Diverse. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 04 octombrie 2022 au fost prezenţi 

deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  04 octombrie 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 

membrii ai comisiei, conform listei de prezență, şi propune dezbaterea actelor normative aflate pe 

ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La deschiderea ședinței domnul deputat Toma Ilie a supus atenției membrilor comisiei OUG 

108/2022. El a menționat că sunt necesare modificări asupra formei adoptate de Senat. Domnul deputat 

Manta Claudiu a propus constituirea unui grup de lucru pentru modificarea OUG 108/2022. 

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

sănătate și familie cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind 

siguranţa operaţiunilor petroliere offshore (PLx 263/2022). 

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 adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi. 

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

pentru mediu și echilibru economic şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (PLx 395/2022). 

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

domnul deputat Alexe Florin-Alexandru și doamna deputat Özmen Oana-Marciana. 

La lucrările ședinței au participat în calitate de invitați din partea Agenției Naționale pentru 

Resurse Minerale, domnul Gal Sorin Călin – director general, Ministerului Apelor și Pădurilor, domnul 

Bălănișcu Bogdan – secretar de stat  precum și domnul deputat Sorin Năcuță, inițiatorul proiectului. 

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. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?leg=2020&idc=1
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru comun împreună cu Comisia pentru 

mediu și echilibru economic şi 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. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Energiei domnul 

Ștefan Constantin - secretar de stat. 

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

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 90 din Legea nr. 

46/2008 - Codul Silvic şi înfiinţarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite (PLx 

237/2022). 

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

domnul deputat Pușcașu Lucian Florin și doamna Özmen Oana-Marciana. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 

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 și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - 

Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 238/2022). 

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

pentru industrii și servicii, domnul deputat Miruță Radu Daniel și domnul deputat Pușcașu Lucian 

Florin. 

La lucrările ședinței a participat în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 

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 și Comisiei juridice, de 
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disciplină și imunități cu Propunerea legislativă pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 - 

Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 239/2022). 

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 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 

juridice, de disciplină și imunități cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020 (PLx 288/2022). 

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 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  administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

cu Proiectul de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active (PLx 

66/2021). 

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

domnul deputat Băltărețu Viorel, domnul deputat Popa Radu Mihai, domnul deputat Miuțescu 

Gheorghe Adrian, doamna deputat Stoica Elena, domnul deputat Roșca Mircea, 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 

majoritate de voturi.  

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat doamna deputat Mara Calista, inițiatorul 

priectului de lege. 

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

pentru muncă şi protecţie socială cu Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 112/2022). 

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

doamnul 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 majoritate 

de voturi.  
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz care va fi transmis Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci cu Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu 

caracter temporar pentru livrarea de carburanţi (PLx 297/2022). 

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

doamul deputat Miuțescu Gheoghe Adrian. 

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.  

În urma suspendării ședinței, actele normative de la punctele 11 și 12 se vor discuta în cadrul 
viitoarei ședințe a Comisiei pentru industrii și servicii.  
 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  
          
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03, 05 și 06 octombrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 03, 05 și 06 

octombrie 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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