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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: 21.12.2021  

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 14, 15 și 16 
decembrie 2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 14 
decembrie 2021: 

1) Selecția candidatului ce urmează a fi numit în Comitetul de reglementare al Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, respectiv pentru funcția de membru. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 decembrie 2021 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - înlocuită de Ilișanu Claudiu 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent  

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL                         - înlocuit de Trăilă Cristina 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - înlocuit de Niță Nicu 
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20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent 

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

22. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 14 decembrie 

2021 în sala Mihai Viteazu, nivel P1, în ședință comună împreună cu Comisia economică, 
industrii și servicii și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale ale 
Senatului. Lucrările au fost conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţii și 
senatorii conform listei de prezență, şi propune dezbaterea punctului aflat pe ordinea de zi, 
propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
Plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului, numirea, pentru Comitetul de 
reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, în funcția de 
membru, a candidatului Alexandru Stănescu.   

 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 14 

decembrie 2021: 
 
1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 

pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
(PLX 359/2021) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 53/2020) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 64/2020) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 152/2021) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind reducerea 
impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021) – sesizare 
pentru raport, 

6) Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 (PLx 
452/2020/2021) – sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea legii nr.101/2006 privind serviciul 
de salubrizare a localităţilor (PLx 519/2021) – sesizare pentru raport, 
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8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 574/2021) – sesizare pentru 
aviz, 

9) 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, 

10) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei (PLX 549/2021) – sesizare pentru raport, 

11) 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 raport, 

12) Diverse. 
 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 14 decembrie 2021 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - înlocuită de Ilișanu Claudiu 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent  

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                 - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  
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17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL                         - înlocuit de Trăilă Cristina 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - înlocuit de Niță Nicu 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent 

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

22. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 14 decembrie în 

sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, 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 toți  deputaţii membri ai comisiei, şi propune 
dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu majoritate 
de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului și Comisia  pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 359/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

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 și 
respinse, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 53/2020). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna deputat Denisa-Elena Neagu. 
 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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
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Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 64/2020). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

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 favorabilă 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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de 
Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 152/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentul din punctul de vedere al Guvernului, care a fost admis 
cu unanimitate în urma votului.  
 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, împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 
reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PLx 540/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărăilor Publice și Administrației, doamna Anca Nistorescu, Consilier superior în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și domnul Bogdan Ghinea, Consilier evaluare-
examinare în cadrul Ministeruuil Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care prezintă amendamentele admise în urma votului, și doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele 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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, cu Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 (PLx 452/2020/2021). 

Din partea Guvernului au participat și luat cuvântul domnul Mihai Daraban, Președintele 
Camerei de Comerț și Industrie a României și domnul Ovidiu Ioan Silaghi, Secretarul General  
al Camerei de Comerț și Industrie a României . 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care prezinta amendamentele admise cu majoritate de voturi, doamna deputat 
Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul 
comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele 
comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei, domnul Viorel Băltărețu 
 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 a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege 
privind modificarea şi completarea legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor 
(PLx 519/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărăilor Publice și Administrației, și domnul Bogdan Ghinea, Consilier evaluare-
examinare în cadrul Ministeruuil Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână 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 administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PLx 574/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Mirona Daia, Consilier superior în cadrul 
Ministerului Economiei. 

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 favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru tehnoogia informațiilor și comunicațiilor, cu proiectul de Lege pentru 
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). 

Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărăilor Publice și Administrației, doamna Mirona Daia, Consilier superior în 
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cadrul Ministerului Economiei, domnul Cristian Uță, Șef de departament în cadrul Registrului 
Auto Român și domnul Bogdan Ghinea, Consilier evaluare-examinare în cadrul Ministeruuil 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu o săptămână a proiectului de lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  (PLx 549/2021). 

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

Comisia a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru politică economică, reformă și 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). 

Din partea Guvernului au participat domnul Zoltan Nagy-Bege, Vicepreședintele 
Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Viorel Alicus, Director 
General în cadrul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Dan 
Drăgan, Secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, și doamna Adriana Ahciarliu Kyriakidis, 
Șef serviciu SSDN în cadrul Consiliului Concurenței. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, care a prezentat amendamentele admise cu unanimitate în urma votului, 
doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și doamna Cristina Trăilă. 
 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 unanimitate de voturi. 
 

 
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 și 16 decembrie 2021 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  



8 
 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent  

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent 

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

De la lucrările comisiei a lipsit domnul Virgil-Daniel Popescu, deputat PNL. 
 
Lucrările comisiei s-au desfășurat în zilele de 15 și 16 decembrie la nivel de consultre și 

documentare asupra proiectelor de acte normative cu care comisia este sesizată. 
 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
   

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


