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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: 30.06.2022  

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 27, 28,  29 și 30 
iunie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 27 iunie 
2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România (PLx 234/2022) – sesizare pentru raport, 
2) Proiect de Lege privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor 

(PLx 352/2022) – sesizare pentru raport,, 
3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială (PLx 
230/2022) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice 

(PLx 224/2022) – sesizare pentru raport, 
5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2022 

privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru 

pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PLx 259/2022) – sesizare pentru raport, 
6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin 

accidente de vehicule şi tramvaie (PLx 165/2020) – sesizare pentru raport, 
7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2022 

pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 

finanţare de la bugetul de stat (PLx 141/2022) – sesizare pentru aviz, 
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8) Propunere legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de 

creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale (PLx 606/2021) – sesizare 

pentru raport, 
9) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 

privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile (PLx 349/2022) – sesizare pentru raport, 
10) Diverse. 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 27 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 18 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 transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 

pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PLx 234/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamna Mariana Ioniță, 

Secretar General al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și domnul Gabor Sandor, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 

președintele comisiei, domnii Ilie Toma, Ioan Mang, Mircea Roșca, vicepreședintii comisiei, 

domnii Viorel Băltărețu, Adrian Cozma și Adrian-Gheorghe Miuțescu.  

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

industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de lege, 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 antreprenoriat și turism, cu proiectul de Lege privind cerinţele de 

accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor (PLx 352/2022). 
Din partea Guvernului a luat cuvântul domnul Mihai Tomescu, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, și au participat doamna Mariana Ioniță, 
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Secretar General al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Gabor Sandor, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Dan Pascu, 

Vicepreședinte al Consiliului Concurenței, domnul Eugen Șușu, Secretar general adjunct al 

Consiliului Concurenței, domnul Daniel Anghel, Șef Serviciu în cadrul Consiliului 

Concurenței.  

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 majoritate de voturi.  

 

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

cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru muncă și 

protecție socială, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia (PLx 
230/2022). 

Din partea Guvernului au participat domnul Mihai Tomescu, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, și domnul Boni Cucu, Director general adjunct 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 majoritate de voturi.  

 

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

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și  Comisia pentru transporturi și infrastructură, 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice (PLx 
224/2022). 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamna Mariana Ioniță, 

Secretar General al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Gabor Sandor, 

Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, doamna Raluca Palii, 

Șef serviciu în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Horia Nicolae, Șef 

departament în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

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 admise și 

respinse, 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 politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a 

unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996  (PLx 259/2022). 
Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Dan Pascu, 

Vicepreșdintele Consiliului Concurenței, domnul Eugen Șușu, Secretar general adjunct al 

Consiliului Concurenței, domnul Daniel Anghel, Șef Serviciu în cadrul Consiliului 

Concurenței, și domnul Boni Cucu, Director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor. 

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

comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, 

vicepreședintele 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 majoritate de voturi.  

 

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

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru transporturi și infrastructură și 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (PLx 165/2020). 
Din partea Guvernului au participat domnul Boni Cucu, Director general adjunct în 

cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Cristina Zgonea, Șef Serviciu în cadrul Autorității 

pentru Supraveghere Financiară, doamna Simona Dobrică, Șef Serviciu în cadrul Autorității 

pentru Supraveghere Financiară, domnul Valentin Ionescu, Director în cadrul Autorității 

pentru Supraveghere Financiară, și domnul Dolrin Dumitrescu, Specialist asigurări în cadrul 

Autorității pentru Supraveghere Financiară. 
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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 respinse, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

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

Comisiei pentru antreprenoriat și turism și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2022 pentru 

modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 

privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 

bugetul de stat (PLx 141/2022). 
Din partea Guvernului a participat domnul Boni Cucu, Director general adjunct 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 avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise, 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 antreprenoriat și turism, Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatize și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Propunerea legislativă pentru 

protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de creşterile de preţuri la energie electrică şi 

gaze natural (PLx 606/2021). 
Din partea Guvernului a participat domnul Boni Cucu, Director general adjunct în 

cadrul Ministerului Finanțelor. 

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

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

Adrian Miuțescu. 

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

cu  Comisia pentru antreprenoriat și turism, Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatize și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu Propunerea legislativă pentru 

protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de creşterile de preţuri la energie electrică şi 

gaze natural (PLx 606/2021). 
Din partea Guvernului a participat domnul Boni Cucu, Director general adjunct în 

cadrul Ministerului Finanțelor. 

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

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

Adrian Miuțescu. 

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

cu  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatize și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea 

preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile  (PLx 349/2022). 
Din partea Guvernului au participat domnul Boni Cucu, Director general adjunct în 

cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Mariana Ioniță, Secretar General al Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii, și domnul Gabor Sandor, Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  

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 în forma adoptată de Senat, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  

 

La diverse, domnul deputat Sándor Bende, președintele comisiei, a prezentat și supus 

la vot solicitarea grupului parlamentar USR de înlocuire a doamnei Oana-Marciana Ozmen 

din funcția de secretar al comisiei cu doamna Denisa-Elena Neagu, propunere care a fost 

adoptată cu unanimitate.  
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Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 28 iunie 
2022: 

1) Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România (PLx 234/2022), 
2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 

privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile (PLx 349/2022). 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii și servicii s-au desfășurat în ziua de 28 iunie 2022 

în sala de ședințe, au început la ora 1530 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 transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 

pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PLx 234/2022). 
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 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 administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatize și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea 

preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile  (PLx 349/2022). 
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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.  

 

 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 29 și 30 iunie 2022 au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență.  

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 29 și 30 iunie 
2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia 

este sesizată.           

          

 

 

  Secretar, 
Bogdan-Gheorghe Trif 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


