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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 17, 18 și 19 

mai 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 17 mai 

2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (Plx 262/2022) – 

sesizare pentru raport. 

  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17 mai 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

 

  Lucrările comune ale Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci s-au desfășurat în ziua de 17 mai 2022 în sala Iuliu Maniu, au început la ora 

1015 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 comisiilor 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 și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost 

sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 

(Plx 221/2022). 
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Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Virgil Popescu, 

Ministrul Energiei, domnul  Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședintele Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei, și doamna Gheorghița Toma, Șef Serviciu în cadrul 

Ministerul Finanțelor Publice. 

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

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, 

vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, și domnii Claudiu 

Manta, Radu Mihai Popa, Lucian-Florin Pușcașu, George Simion. 

 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 majoritate de voturi.  

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 18 și 19 mai 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 18 și 19 mai 

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

este sesizată.                    

 

 

  Secretar, 

Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


