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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: 30.09.2021  

 
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 28-30 
septembrie 2021. 

 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 28 

septembrie 2021: 
1) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului (Plx 43/2021) – sesizare pentru aviz.  
2) Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 

modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (Plx 72/2021) – sesizare pentru 
aviz.  

3) Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 
legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenței nr.21/1996, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.239 
din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 23 
iulie 2020 ( Plx 326/2017/2021) – sesizare pentru raport comun.  

4) Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 154/2021) – sesizare pentru 
aviz.  

5) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind 
Legea Societăţilor (Plx 165/2021) – sesizare pentru aviz.  

6) Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii accesori (Plx 236/2021) – 
sesizare pentru aviz.  

7) Reexaminarea Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor 
excesive, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.69 din 28 ianuarie 2021, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 12 mai 2021 ( Plx 
664/2019/2021) – sesizare pentru raport comun. 

8) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 50/1990 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 302/2021) – sesizare pentru 
aviz.  

9) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 304/2021) – sesizare 
pentru aviz.  
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10)  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 
321/2021) – sesizare pentru aviz.  

11)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare 
pentru o economie albastră durabilă în UE Transformarea economiei albastre a 
UE pentru un viitor durabil (COM(2021)240) – sesizare pentru proiect de opinie.  

  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28-30 septembrie 2021 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR PLUS              - prezent online 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent  

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR PLUS       - prezent  

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent online 

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

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent  

19. Popescu Virgil-Daniel           - Membru PNL- înlocuit de Cazan Laurențiu-Nicolae        

20. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

21. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent online 

22. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

23. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent  

24. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

25. Ștefan Ion                           - Membru PNL                  - prezent online.  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 28 

septembrie 2021 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 
1210 și au fost conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
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industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi toți deputaţii 
membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere 
care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru mediu și  

echilibru ecologic și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului (Plx 43/2021).  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a anunțat 
că propunerea nu se încadrează în prevederile legale din OUG 195/20205. 
 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 unanimitate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci, cu proiectul de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (Plx 72/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a explicat 
obiectul de reglementare. 

Din partea Guvernului au participat doamnele Constanța Alina Cojan, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor, și Vasilica Imbrișcă, consilier superior în cadrul Ministerului 
Finanțelor, care a luat cuvântul. 
 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 a fost sesizată pentru raport comun, împreună cu Comisia juridică și 
Comisia pentru constituționalitate, cu Reexaminarea Legii pentru respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare 
a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenței nr.21/1996, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.239 
din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 23 iulie 2020 
( Plx 326/2017/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a explicat 
obiectul de reglementare. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport preliminar de adoptare privind respingerea 
ordonanței, cu 1 amendament admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 

și amenajare teritorială, Comisiei juridice și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 154/2021). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a explicat 
amendamentele depuse și adoptate cu unanimitate de voturi. 

Din partea Guvernului a participat doamna Augustina Stan, consilier în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu amendamente 
admise, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice și Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor (Plx 165/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a explicat 
obiectul de reglementare. 

Din partea Guvernului a participat doamna Ana Maria Bârlădeanu, jurist în cadrul 
Ministerului Justiției. 
 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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice și Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare, cu Propunerea legislativă privind anularea 
unor obligaţii accesori (Plx 236/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, domnul deputat Ilie Toma, vicepreședintele comsiei, doamna Elena Stoica și 
doamna Oana-Marciana Özmen, care a propus un amendament adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Din partea Guvernului au participat doamnele Constanța Alina Cojan, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor, Vasilica Imbrișcă, consilier superior în cadrul Ministerului 
Finanțelor, și Irena Calionescu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu un amendament 
admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru raport comun, împreună cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, Comisia juridică și Comisia pentru constituționalitate, cu Reexaminarea 
Legii privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.69 din 28 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.492 din 12 mai 2021 ( Plx 664/2019/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a explicat 
obiectul de reglementare. 

Din partea Guvernului au participat doamnele Constanța Alina Cojan, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor, Vasilica Imbrișcă, consilier superior în cadrul Ministerului 
Finanțelor, și Irena Calionescu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport preliminar de respingere a legii, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 



5 
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei juridice, Comisiei 
pentru administrație publică și amenajare teritorială și Comisiei pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 50/1990 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 302/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 

Din partea Guvernului a participat doamna Augustina Stan, consilier în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 304/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei și domnul Claudiu Manda.  

Din partea Guvernului a participat doamna Augustina Stan, consilier în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 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.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 
321/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 

Din partea Guvernului au participat doamnele Constanța Alina Cojan, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor, Vasilica Imbrișcă, consilier superior în cadrul Ministerului 
Finanțelor, și Irena Calionescu, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor. 
 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.  
 

Comisia a fost sesizată pentru examinare pe fond, care va fi transmisă Comisiei 
pentru afaceri europene, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare 
pentru o economie albastră durabilă în UE Transformarea economiei albastre a UE pentru 
un viitor durabil (COM(2021)240).  

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 adoptarea proiectului de opinie favorabilă asupra actului 
normativ, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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La diverse, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, le-a mulțumit membrilor comisiei pentru participarea la vizita de lucru de la Arctic și 
le-a transmis că în luna octombrie este posibilă o vizită de lucru la uzina Dacia de la 
Mioveni, județul Argeș.  
 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 29-30 

septembrie 2021 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu 
care Comisia este sesizată.                    
  
  

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   

 


