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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: 13.04.2022  

 
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 05, 06 și 07 
aprilie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 05 
aprilie 2022: 

1) Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice (PLx 41/2022) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 

tranziţie justă (PLx 55/2022) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii (PLx 102/2022) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia 

socială (PLx 78/2022) – sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de 

conţinut digital şi de servicii digitale (PLx 81/2022) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane 

fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora (PLx 473/2021) – 

sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 
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Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A. (Plx 77/2022) – sesizare pentru 

raport,  

8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A. (Plx 445/2021) – sesizare pentru 

raport,  

9) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 

energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și 

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării” (Plx 75/2022) – sesizare pentru 

raport,  

10) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru 

mobilitatea urbană  (COM(2021)811) – sesizare pentru proiect de opinie, 

11) Diverse. 

 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 05 aprilie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

           

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 05 aprilie 
2022 în sala de ședințe, au început la ora 1220 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 comisei 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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei juridică, de disciplină și 

imunități, Comisiei pentru administrație publică și amenjarea teritoriului și Comisiei pentru 

mediu și echilibru ecologic, cu Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea 

parcurilor agro-zootehnice (PLx 41/2022). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, domnii Viorel Băltărețu și Nicolae Gugea, în calitate de inițiator. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus avizarea faborabilă a propunerii legislative, 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă (PLx 
55/2022). 

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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul 

de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (PLx 102/2022). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei, și doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei. 

 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 raport, împreună cu Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare și Comisia pentru muncă și protecție socială, cu proiectul 

de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială (PLx 
78/2022). 

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.  
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Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (PLx 81/2022). 
Din partea Guvernului au participat și luat cuvântul doamnele Violeta Antohi și Dița 

Mihai, Consilier Juridic în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. 

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, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1, alin.(1) al 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la 

persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora (PLx 473/2021). 
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, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

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

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A. (Plx 77/2022). 
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, 

propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

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

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și 
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completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 

Investiții ”C.N.I.” – S.A. (Plx 445/2021). 
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, propunere care a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare și Comisia pentru muncă și protecție socială, cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării” (Plx 
75/2022). 

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Mircea Man, 

Vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, și doamna 

Alina Tache, Director în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

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

comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, și domnul Claudiu 

Manta. 

 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege cu amendamente respinse, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

 

Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie cu Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană  (COM(2021)811). 
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 opinie favorabilă, propunere care a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 și 07 aprilie 2022 au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 06 și 07 
aprilie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 

Comisia este sesizată.                    

 

 

 

 

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


