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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: 10.02.2022  

 
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 8 și 9 
februarie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 8 
februarie 2021: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului 
naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în 
România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în 
dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi 
supravegherea pieţei pentru acestea (PLx 558/2021) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 449/2021) – 
sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 172/2020) – 
sesizare pentru raport, 

4) Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care îşi 
doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior 
pensionării (PLx 564/2020) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 (PLx 46/2021) – sesizare 
pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 
47/2021) – sesizare pentru raport, 

7) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18 din 19 februarie 1991 (PLx 301/2021) – sesizare pentru aviz, 
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8) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (PLx 431/2021) – sesizare 
pentru raport, 

9) Diverse. 
  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 8 februarie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent online 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - înlocuită de Țoiu Oana 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent în sală    

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent în sală 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 8 februarie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1000 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţii membri ai comisiei 
conform listei de prezență, şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, 
propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, 
funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura 
şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, 
înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru aceste 
(PLx 558/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Dan Buzdugă, Director în cadrul 
Ministerului Finanțelor, și domnul Cristian Uță, Șef Departament Registrul Auto Român.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentul depus și votat cu unanimitate, doamna Cristina – 
Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, cu un amendament admis, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială, cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 449/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Anne-Marie Duminică, Director în cadrul 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea cu două săptămâni a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru completarea 
articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare 
(PLx 172/2020). 

Din partea Guvernului a participat doamna Silvia Ciornei, Director General 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, preşedintele 
comisiei, care a menționat că proiectul nu mai are obiect de reglementare. 

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 unanimitate de voturi.  

 
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și 
protecție socială, cu Propunerea legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a 
pensionarilor care îşi doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat 
anterior pensionării (PLx 564/2020). 
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Din partea Guvernului a participat domnul Dan Buzdugă, Director în cadrul 
Ministerului Finanțelor. 

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 a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
nr.164/2015 (PLx 46/2021). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Aurel Simion, Secretar 
de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și domnul Anton Giminadis, 
Director cabinet Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul 
Radu-Dinel Miruță, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Gheorghe Adrian 
Miuțescu, doamna Elena Stoica, domnul Dănuț Aelenei, doamna Oana Țoiu. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, în forma raportului 
preliminar cu amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru completarea art.8 
din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 (PLx 47/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Gabriel Ionescu, Consilier în cadrul 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a menționat că măsurile propuse sunt deja în vigoare. 
 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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei juridică, de disciplină și 
imunități, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18 din 19 februarie 1991 (PLx 301/2021). 

Din partea Guvernului au participat și luat cuvântul doamna Elena Filip, Director în 
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și domnul Aurel Simion, Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Dănuț Aelenei, domnul George-Cristian Tuță,  domnul Radu-
Dinel Miruță, precum și domnii Varujan Pambuccian și Ovidiu Victor Ganț, în calitate de 
inițiatori. 
 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 a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (PLx 
431/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Ionel Tescaru, Președintele Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. 

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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

 
La Diverse au luat cuvântul domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, facând un 

apel pentru stoparea scoaterii la licitație a termocentralei Mintia și susținerea unui proiect de 
lege privind scoaterea a două hidrocentrale din ariile naturale protejate, doamna Cristina-
Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, exprimându-și acordul privind invitarea 
Ministrului Energiei la comisie pentru dezbateri, și domnul Dănuț Aelenei, susținând 
repornirea termocentralei Mintia.  

 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 9 februarie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent în sală 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent online 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 
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18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent în sală    

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent în sală 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 9 februarie 

2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia 
este sesizată.                    
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


