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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: 15.11.2022  
 
 
 
 
 
 

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 31 octombrie 2022, 01, 

02 și 03 noiembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 31 octombrie 

2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2022 privind 

prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei (PLx 647/2022) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine 

africane în România (PLx 578/2021) – sesizare pentru aviz, 

3) Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din 

România (PLx 147/2022)  – sesizare pentru aviz, 

4) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare (PLx 306/2022) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind 

regimul deşeurilor (PLx 325/2022) – sesizare pentru aviz, 

6) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 

(PLx 376//2022) – sesizare pentru aviz, 

7) Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren (PLx 377/2022) – 

sesizare pentru aviz, 

8) Propunere legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PLx 388/2022) – sesizare pentru aviz, 

9) Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul 

funciar (PLx 396/2022) – sesizare pentru aviz, 

10) Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor 

de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a 
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cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate (PLx 

397/2022) – sesizare pentru aviz, 

11) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale (PLx 628/2022) – sesizare pentru aviz, 

12) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

(PLx 476/2021) – sesizare pentru raport comun, 

13) Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru 

privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti (PLx 236/2022)  – sesizare 

pentru raport,  

        14) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 539/2022) – sesizare pentru raport comun, 

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  31 octombrie 2022 în 

sala de ședințe, au început la ora 1920 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 normative aflate pe 

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

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 31 octombrie 2022 au fost prezenţi 

deputați conform listei de prezență.  

Domnul președinte Sándor Bende a propus amânarea punctelor 5 și 10 de pe ordinea de zi, 

propunere care a fost votată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2022 privind prelungirea mandatelor unor 

membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

(PLx 647/2022). 

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

pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina Mădălina vicepreședinte al comisiei și 

domnul deputat Miuţescu Gheorghe Adrian. 

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 un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise, 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, cu proiectul de Lege privind 
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exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România (PLx 

578/2021). 

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

pentru industrii și servicii. 

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 administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru antreprenoriat şi turism cu 

Propunerea legislativă pentru amenajarea, omologarea şi întreţinerea traseelor turistice din România 

(PLx 147/2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus avizarea favorabilă 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 cu Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 

(PLx 306/2022). 

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

pentru industrii și servicii, domnul deputat Puşcaşu Lucian-Florin și domnul deputat Toma Ilie 

vicepreședinte al comisiei. 

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 un aviz negativ 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 cu Propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 (PLx 376//2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

și Pădurilor domnul Bălănișcu Bogdan – secretar de stat. 
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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 juridice, de disciplină şi imunităţi cu 

Propunerea legislativă privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren (PLx 377/2022). 

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

pentru industrii și servicii și domnul deputat Toma Ilie, vicepreședinte al comisiei. 

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 favorabilă a propunerii legislative, 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 politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.156 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă (PLx 388/2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus avizarea neagtivă 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 şi imunităţi cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 

privind fondul funciar (PLx 396/2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus avizarea favorabilă 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 buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (PLx 

628/2022). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei 

pentru industrii și servicii, doamna deputat Prună Cristina Mădălina, vicepreședinte al comisiei, 

domnul deputat Tuţă George-Cristian, domnul deputat Manta Claudiu. 

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

servicii, a propus avizarea favorabilă cu amendamente admise și respinse a 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 

juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

(PLx 476/2021). 

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

pentru industrii și servicii și doamna deputat Prună Cristina Mădălina vicepreședinte al comisiei. 

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

servicii, a propus un raport preliminar de adoptare a propunerii legislative, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru raport cu Propunerea legislativă 

privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a 

Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti (PLx 236/2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus un raport de respingere, 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 şi infrastructură, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 539/2022). 

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

pentru industrii și servicii. 

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

servicii, a propus un raport de adoptare în forma rapoartelor preliminare, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Miruţă Radu-Dinel și alți colegi deputați de la USR au înaintat o adresă către 

domnul deputat Sándor Bende președintele Comisiei pentru industrii și servicii, prin care au solicitat 

ca domnul director de la Hidroelectrica să fie invitat la Comisia pentru industrii și servicii în perioada 

următoare pentru a se dezbate problematica abandonării celor două amenajări hidroenergetice de pe 
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Valea Sadului și Curtișoara. Acesta subliniază că abandonarea acestora, așa cum s-a decis, ar genera 

cheltuieli mai mari, decât dacă ar fi terminate lucrările. Dumnealui menționează ca are o serie de 

întrebări cu privire la evoluția acestor lucrări. 

Domnul președinte Sándor Bende a răspuns solicitării domnului deputat Miruţă Radu-Dinel, cu 

rugămintea că această invitație să fie adresată după data de 14 Noiembrie. 

Domnul deputat Manta Claudiu este de acord cu propunerea domnului deputat Miruţă Radu-

Dinel, întrucât invitația adresată domnului director de la Hidroelectrica ar putea răspunde totodată în 

privința deblocării legii privitore la hidrocentrale, atacată de către USR la Curtea Constituțională, din 

cauza căreia celelalte două amenajări sunt încă nefuncționale. 

Domnul deputat Toma Ilie a completat, spunând că se va pronunța o decizie a Curții 

Constituționale pe data de 2 Noiembrie cu privire la hidrocentralele amintite. De asemenea a felicitat 

colegii de la USR care și-au exprimat regretul cu privire la semnarea acelui proiect de lege. Totodată 

acesta a menționat că a primit de la distribuitorii de căldură și apă caldă o formulă de calcul, prin care 

aceștia ar fi de acord cu jumătate din ceea ce s-a propus în ordonanța 119/2022, și anume să nu se ia în 

calcul media pe anul trecut la consum, ci media similară pentru fiecare lună în parte, pentru că dacă s-

ar proceda astfel cum se propune în ordonanță, aceștia ar falimenta. Are rugămintea ca toți colegii din 

comisie să studieze comunicarea cu privire la formula transmisă de aceștia. 

          
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01, 02 și 03 noiembrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 01, 02 și 03 

noiembrie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru care 

Comisia este sesizată.           

 

 
  SECRETAR, 

BOGDAN-GHEORGHE TRIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar – Narcis Rebedea   

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=186&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=186&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=186&cam=2&leg=2020

