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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: 27.06.2022  

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 20, 21, 22 și 23 
iunie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 21 iunie 
2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2022 

privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PLx 
257/2022) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor 

Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor 

chimice şi distrugerea acestora (PLx 280/2022) – sesizare pentru raport,, 
3) Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 

dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.568 din 10 iunie 2022  (PLx 428/2021/2022) – sesizare pentru raport, 
4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 

privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul energiei (PLx 193/2022) – sesizare 

pentru raport, 
5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (PLx 342/2022) – sesizare pentru raport, 
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6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru 

modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora (PLx 499/2021) – sesizare pentru raport, 
7) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi 

circulare  (COM(2022)141) – sesizare pentru proiect de opinie, 
8) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spaţiu european 

al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul 

cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării  (COM(2022)196) – sesizare pentru proiect de 

opinie, 
9) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 21 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 21 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1045 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 comisiei, 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 şi servicii a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru politică externă, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2022 privind 

regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PLx 257/2022).  
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, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, împreună 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea 

dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (PLx 
280/2022). 

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, propunere care 

a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, împreună 

cu Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației 

și comunicațiilor, cu Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare 

a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 10 

iunie 2022 (PLx 428/2021/2022). 
Din partea Guvernului a participat doamna Alina Șumudică, Expert în cadrul Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.  

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

comisiei, care a prezentat și supus la vot amendamentele depuse, doamna Cristina-Mădălina 

Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei, și 

domnul Lucian Florin Pușcașu. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, împreună 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

energiei (PLx 193/2022). 
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Din partea Guvernului au participat domnul Ștefan Constantin, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Energiei, doamna Maria Măniuță, Director în cadrul Autorității Naționale de 

Reglementare în domeniul Energiei, doamna Alina Tache, Director în cadrul Autorității 

Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, și domnul Mircea Man, Vicepreședinte 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, domnul Ioan Mang, 

vicepreședintele comisiei, și domnul Ciprian-Titi Stoica. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (PLx 342/2022). 
Din partea Guvernului a participat domnul Bogdan Dobrin, Secretar General al 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.  

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

comisiei, care prezintă și supune la vot amendamentele depuse, doamna Cristina-Mădălina 

Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, vicepreședintele comisiei, domnul Ilie 

Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei, 

doamna Ana-Maria Cătăuță, domnul Radu-Dinel Miruță și domnul Ciprian-Titi Stoica, precum 

și doamna Cristina Trăilă, în calitate de inițiator. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond, împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 

privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de 
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lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora (PLx 499/2021). 
Din partea Guvernului a participat domnul Bogdan Dobrin, Secretar General al 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.  

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

comisiei, care prezintă și supune la vot amendamentele depuse, precum și doamna Cristina 

Trăilă și domnul Radu Moisin, în calitate de inițiator. 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare 

(COM(2022)141). 
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 unui proiect de opinie favorabil, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un spaţiu european al 

datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetăţenilor, 

al pacienţilor şi al inovării (COM(2022)196). 
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 unui proiect de opinie favorabil, propunere care a fost 

aprobată cu majoritate de voturi.  

 

 

 



6 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 22 iunie 
2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2022 

privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul 

contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (PLx 172/2022). 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 22 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 22 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 0930 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 comisiei, 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 şi servicii a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună 

execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale 

(PLx 172/2022). 
Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Mihai Diaconu, Secretar 

de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

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 unanimitate de voturi. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 20 și 23 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 20 și 23 iunie 
2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia 

este sesizată.                    

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana       

 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


