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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: 8.09.2022  

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 6, 7 și 8 
septembrie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 7 
septembrie 2022: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2022 

privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului 

armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate 

Federaţiei Ruse şi Belarusului (PLx 232/2022) – sesizare pentru aviz, 
2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării 

gestionării deşeurilor (PLx 253/2022) – sesizare pentru aviz, 
3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării 

financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 

fonduri europene (PLx 254/2022) – sesizare pentru aviz, 
4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2022 

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii 

"Anghel Saligny" şi pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel 

Saligny" (PLx 224/2022) – sesizare pentru aviz, 
5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2022 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului 

şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 270/2022) – sesizare pentru aviz, 
6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 

pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de 
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bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa 

de urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal&shy;bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 274/2022) – sesizare pentru aviz, 
7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2022 

pentru reglementarea muncii în domeniul maritim (PLx 275/2022) – sesizare pentru 

aviz, 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2022 

privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic 

estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre (PLx 300/2022) – sesizare pentru 

aviz, 
9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2022 

privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de 

lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (PLx 324/2022) – sesizare pentru aviz, 
10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022                

pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (PLx 346/2022) – 

sesizare pentru aviz, 

11) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2022 

privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor 

grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile 

alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate(PLx 394/2022) 

– sesizare pentru aviz, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri 

de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (421/2022) – sesizare pentru aviz, 

13) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 7 septembrie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de  7 septembrie 
2022 în sala de ședințe, au început la ora 1200 și au fost conduse de domnul deputat Sándor 

Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta constată că există cvorum, 
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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 aviz, care va transmis 

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

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din 

Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului (PLx 232/2022). 
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 majoritate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru administrație publică și administrarea teritoriului, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor (PLx 
253/2022). 

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor 

europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (PLx 
254/2022). 

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

comisiei. 
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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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii 

"Anghel Saligny" şi pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" (PLx 
255/2022). 

În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru învățământ și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2022 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor 

măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor 

acte normative (PLx 270/2022). 
În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va transmis 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului 

naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 130/2021 
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privind unele măsuri fiscal&shy;bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 274/2022). 
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, cu un amendament 

admis, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2022 pentru 

reglementarea muncii în domeniul maritim (PLx 275/2022). 
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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru mediu și 

echilbru ecologic și Comisiei pentru antreprenoriat și turism, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de 

eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc 

al Mării Negre (PLx 300/2022). 
În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei politică economică, reformă și privatizare, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi 
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pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (PLx 324/2022). 
În cadrul dezbaterilor au 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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul străinilor (PLx 346/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnul Petcu Adrian, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne.  

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 pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea 

neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi 

Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor 

rezultate (PLx394/2022). 
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.  
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Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 

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

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PLx421/2022). 
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.  

 

La punctul diverse nu au avut loc dezbateri.  

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 06 și 08 septembrie 2022 

au fost prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 06 și 08 iunie 
2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative pentru care Comisia 

este sesizată.           

          

 

 

  Secretar, 
Bogdan-Gheorghe Trif 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar - Fulga Ovidiu   


