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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: 04.02.2022  

 
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 2 și 3 
februarie 2022. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 2 
februarie 2021: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat (PLx 596/2021) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, 
prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. (PLx 
598/2021) – sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei 
porcine africane în România (PLx 578/2021) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni 
alergice (PLx 586/2021) – sesizare pentru aviz, 

5) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 
Codul Fiscal (PLx 591/2021) – sesizare pentru aviz, 

6) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice (PLx 560/2021) – sesizare pentru aviz, 

7) Diverse. 
  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 2 februarie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent online 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent online 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 
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8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent în sală 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent în sală 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online      

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent online 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent online 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent în sală 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.                     

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 2 februarie 

2022 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1000 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi toți deputaţii membri ai comisiei, 
şi propune dezbarea 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 buget, finanțe 

și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat (PLx 596/2021). 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului 
legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul 
Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A. (PLx 598/2021). 

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 Legepropunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România 
(PLx 578/2021). 

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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru sănătate și 

familie, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 
persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice 
(PLx 586/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele depuse și aprobate cu unanimitate de voturi, 
precum și  doamna Oana Ozmen, secretarul comisiei, și domnul Claudiu Manta. 
 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 a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 
Codul Fiscal (PLx 591/2021). 

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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (PLx 560/2021). 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

La Diverse au luat cuvântul domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, despre 
situația energetică a României și susținerea unui proiect de lege privind scoaterea a două 
hidrocentrale din ariile naturale protejate, domnul Sándor Bende, președintele comisiei, 
domnul Claudiu Manta despre susținerea Plx 601/2014 privind acordarea dreptului de 
folosință a girofarului salvamontului, domnul Gheorghe Adrian  Miuţescu despre măsuri pe 
termen scurt care să reducă efectele crizei energetice, doamna Cristina-Mădălina Prună, 
vicepreședintele comisiei, despre soluțiile privind criza facturilor la energie. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 3 februarie 2022 au fost 
prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent în sală 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent în sală 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR              - prezent în sală 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent online 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent în sală 

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent în sală 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent în sală 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent online 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR               - prezent online 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent în sală 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent în sală 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent în sală 

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR                        - prezent în sală 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent în sală 

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR               - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent în sală      

19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent în sală   

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent în sală 

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent în sală 

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

23. Tuță George-Cristian          - Membru PNL                          - prezent în sală 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel, membru PNL.           
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 3 februarie 

2022 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu care Comisia 
este sesizată.                    
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   


