
1 
 

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: 18.10.2021  

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 12-14 
octombrie 2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 12 
octombrie 2021: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 
aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene    
( Plx 330/2021) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor ( Plx 602/2019) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de 
strictă necesitate ( Plx 133/2020) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public 
Regulat Urban şi Metropolitan ( Plx 231/2020) – sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 
mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA ( Plx 319/2020) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de 
mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor ( Plx 412/2020) – 
sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative 
generate de situaţiile de pandemie ( Plx 516/2020) – sesizare pentru raport, 

8) Proiect de Lege privind înfiinţarea Programului "Inovare şi Producţie pentru Criza 
Coronavirus" ( Plx 534/2020) – sesizare pentru raport, 

9) Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie ( Plx 320/2021) – sesizare pentru raport, 

10) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ( Plx 239/2019) 
– sesizare pentru raport, 

11) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung 
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pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente 
şi prospere până în 2040 ( COM(2021)345) – sesizare pentru proiect de opinie. 

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 12 octombrie 2021 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent online 

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

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR PLUS              - prezent online 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR PLUS       - prezent  

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent online 

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

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

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

20. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL                        - înlocuit de Trăilă 

Cristina 

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

22. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

23. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent online 

24. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent online 

25. Ștefan Ion                           - Membru PNL                          - prezent online 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 12 

octombrie 2021 în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, 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 toți 
deputaţii membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de 
zi, propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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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.48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor 
europene (Plx 330/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, 
președintele comisiei, și domnul deputat Ioan Mang, vicepreședintele comisiei.  

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul doamna Svetlana 
Gomoboș, Director general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, și 
domnul Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Tursimului. 
 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 a fost sesizată pentru raport, cu proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor ( Plx 602/2019). 
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, 

președintele comisiei, și domnul deputat 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 a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru plafonarea 

preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate (PLx 133/2020). 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei.  
Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Ionuț Nica, Șef 

serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială și Comisia pentru transporturi și infrastructură, cu proiectul de Lege 
pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban şi 
Metropolitan (PLx 231/2020). 

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

Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul Marius Răduț, 
Expert în cadrul Ministerului Finanțelor. 
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 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 pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 
IMM INVEST ROMÂNIA (PLx 319/2020). 

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

Din partea Guvernului a participat domnul Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului. 

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 pentru administrație 

publică și amenajare teritorială și Comisia pentru transporturi și infrastructură, cu 
proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, 
transportului naţional de persoane şi construcţiilor (PLx 412/2020). 

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

Din partea Guvernului a participat și a luat cuvântul domnul Gábor Sándor, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și domnul 
Marius Răduț, Expert în cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus amânarea cu 2 săptămâni a proiectului de Lege, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

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

familie, cu proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor 
negative generate de situaţiile de pandemie (PLx 516/2020). 

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 cu proiectul de Lege privind înfiinţarea 

Programului "Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus" (PLx 534/2020). 
În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

comisiei.  
Din partea Guvernului au participat domnul Terente Ciui, Secretar de stat în 

cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului și domnul Marius Răduț, 
Expert în cadrul Ministerului Finanțelor. 
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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 pentru mediu și 

echilibru ecologic și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu 
proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PLx 
320/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, 
președintele comisiei, doamna Cristina Trăilă, deputat, în calitate de inițiator, doamna 
Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Ozmen, 
domnul deputat Lucian-Florin Pușcașu.  

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Alicuș Viorel, 
Secretar Director Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, domnul 
Nagy-Bege Zoltan, Vicepreședinte Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 
Energiei , domnii Ákos Derzsi și George Niculescu, Secretari de stat în cadrul Ministerul 
Energiei, precum și doamna Adriana Ahciarliu Kyriakidis, Inspector de concurență în 
cadrul Consiliul Concurenței. 

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, a propus organizarea unei întâlniri de lucru luni, 18 octombrie, 
ora 09.00 cu reprezentanții grupurilor parlamentare și ai Guvernului și amânarea cu 1 
săptămână a proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  

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

și bănci și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PLx 239/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, 
președintele comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele 
comisiei.  

Din partea Guvernului au participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Terente Ciui, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Tursimului, 
domnul Nagy-Bege Zoltan, Vicepreședinte Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei , domnii Ákos Derzsi și George Niculescu, Secretari de stat în cadrul 
Ministerul Energiei,  și domnul Marius Răduț, Expert în cadrul Ministerului Finanțelor. 

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 examinare pe fond, care va fi transmisă Comisiei 

pentru afaceri europene, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe 
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termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, 
reziliente şi prospere până în 2040 (COM(2021)345). 

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 adoptarea proiectului de opinie favorabilă asupra 
actului normativ, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

 
 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în zilele de 13-14 

octombrie 2021 la nivel de studiu individual asupra inițiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată.                 

 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Întocmit, Consilier Teodora Desagă   


