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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: 31.03.2022  

 
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 29, 30 și 31 
martie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 29 
martie 2022: 

1) 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. 
 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 29 martie 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. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

4. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

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

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

7. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

8. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

9. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

10. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

11. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

12. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent în sală 

13. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent în sală 

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

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

16. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

18. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 
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De la lucrările comisiei au lipsit doamnele deputat Prună Cristina-Mădălina, 

Vicepreşedinte USR, Cătăuţă Ana-Maria , membru PSD, domnii deputați Aelenei Dănuţ, 

membru AUR, Miruță Radu-Daniel, membru USR,  Popescu Vlad-Piedone, membru PSD, 

Tuță George-Cristian, membru PNL. 

                    

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii și Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare s-au desfășurat în ziua de 29 martie 2022 în sala de ședințe, au 
început la ora 1310 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 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 și servicii și Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare au fost sesizate pentru raport, 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 doamna Adriana Ahciarliu Kyriakidis, Inspector 
de concurență în cadrul Consiliului Concurenței,  domnul Viorel Alicuș, Director general în 
cadrul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, domnul Cosmin 
Gruescu, Consilier în cadrul Ministerului Energiei, doamna Florentina Ioan, Consilier 
superior în cadrul Ministerului Energiei, și doamna Oana Babogianu, Consilier în cadrul 
Ministerului Energiei. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul Sándor Bende, președintele comisiei, 
care a prezentat și supus votului amendamentele depuse. 
 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 unanimitate de voturi.  

 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 29 

martie 2022: 
1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 641/2020) – 
sesizare pentru raport, 

2) 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, 

3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 34/2022) – 
sesizare pentru raport, 

4) Diverse.   
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 29 martie 
2022 în sala de ședințe, au început la ora 1320 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 dezbaterea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru transporturi și 

infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
641/2020). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnii Dumitru Drăgan, 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Victor Iancu, Consilier în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, domnul Marin Irinel Sîrbu, Consilier juridic în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat și supus votului amendamentele depuse, domnii Viorel Băltărețu 
și Radu Mihai Popa. 
 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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități 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 acestea (PLx 558/2021). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnii Dumitru Drăgan, 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Victor Iancu, Consilier în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, domnul Alexandru Popa, Șef serviciu în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat și supus votului amendamentele depuse. 
 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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru transporturi și 
infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 
34/2022). 
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Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnii Dumitru Drăgan, 
Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Victor Iancu, Consilier în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, domnul Marin Irinel Sîrbu, Consilier juridic în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat și supus votului amendamentele depuse, și domnul Gheorghe-
Adrian Miuțescu. 
 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 30 și 31 martie 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. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent în sală 

4. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

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

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

7. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

8. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

9. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

10. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

11. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

12. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent în sală 

13. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent în sală 

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

15. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

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

17. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

De la lucrările comisiei au lipsit doamnele deputat Prună Cristina-Mădălina, 
Vicepreşedinte USR, Cătăuţă Ana-Maria , membru PSD, domnii deputați Aelenei Dănuţ, 
membru AUR, Miruță Radu-Daniel, membru USR,  Popescu Vlad-Piedone, membru PSD, 
Popescu Virgil-Daniel, membru PNL, Tuță George-Cristian, membru PNL. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 30 și 31 
martie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată.                    
  Secretar, 

Özmen Oana-Marciana       
 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


