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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: 19.04.2022  

 
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 12, 13 și 14 
aprilie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 12 
aprilie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.186/2013 privind 

constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PLx 250/2014) – sesizare pentru 

raport, 

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

nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase 

în România (PLx 301/2018) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală (PLx 35/2020) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 517/2020) – 

sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 

(PLx 544/2020) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada 

de epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 545/2020) 
– sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere 

(PLx 18/2021) – sesizare pentru raport,  
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8) Diverse. 

 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 aprilie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

           

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 12 aprilie 
2022 în sala de ședințe, au început la ora 10 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 raport suplimentar, împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.186/2013 privind constiuirea şi funcţionarea parcurilor industriale (PLx 250/2014). 
Din partea Guvernului au participat doamnele Vasilica Baciu, Director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Florentina Lungu, Consilier 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, 

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (PLx 
301/2018). 

Din partea Guvernului au participat doamnele Violeta Antohi, Șef Serviciu în cadrul 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, și Dana Munteanu, Director în cadrul 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

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

publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală (PLx 35/2020). 
Din partea Guvernului au participat doamnele Vasilica Baciu, Director în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Florentina Lungu, Consilier 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 respingerea proiectului de lege cu amendamente respinse, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, cu proiectul de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare (PLx 517/2020). 
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 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 Ordonanţei de urgenţă 

nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (PLx 
544/2020). 

Din partea Guvernului au participat doamnele Violeta Antohi, Șef Serviciu în cadrul 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, și Dana Munteanu, Director în cadrul 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 

propus amânarea proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi.  

 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 

reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 545/2020). 
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Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamnele Violeta Antohi, Șef 

Serviciu în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, și Dana Munteanu, 

Director în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. 

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.  

 

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

infrastructură, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere (PLx 
18/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Gábor Sándor, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și doamna Carmen Pop, Șef serviciu în cadrul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

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

comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele depuse și votate cu unanimitate. 

 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 13 și 14 aprilie 2022 au 

fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 13 și 14 
aprilie 2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care 

Comisia este sesizată.                    

 

 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

 

 

 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


