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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: 11.02.2021  

 
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 09 - 11 
februarie 2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 1) Proiect de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de 
prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe drumurile şi căile publice din România 
(PLx 535/2020) – sesizare pentru raport. 
 2) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie 
autohtonă (PLx 538/2020) – sesizare pentru raport. 
 3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (PLx 635/2020) – sesizare pentru aviz. 
 4) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19 (PLx 636/2020) – sesizare pentru aviz. 
 5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 1/2021) – sesizare pentru aviz. 
 6) Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PLx 514/2020) – sesizare 
pentru raport. 
 7) Diverse. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09 februarie 2021 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent la biroul comisiei 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 
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5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent la biroul comisiei  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent la biroul comisiei 

14. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - înlocuit de Fechet Mircea 

15. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent online 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei  

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online      

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

20. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

23. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online      

 

De la lucrările comisiei a lipsit următorul deputat: 

1. Popescu Virgil-Daniel       - Membru PNL      
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în sala de ședințe și prin 

intermediul aplicației Webex și au început în data de 09 februarie 2021, de la ora 1000 și au 
fost conduse de domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 
deputaţi membri ai comisiei şi propune dezbarea actelor normative aflate pe ordinea de zi, 
propunere care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și comisia pentru transporturi și infrastructură, cu proiect de Lege privind alinierea 
la standardele europene a procesului de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii pe 
drumurile şi căile publice din România (PLx 535/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 

Din partea Guvernului României, a fost prezent și a luat cuvântul domnul Ionel 
Scrioșteanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
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 Comisia a fost sesizată, pentru raport, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (PLx 538/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 

Din partea Guvernului României, a fost prezent și a luat cuvântul doamna Gabriela 
Gîrboan, Director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege cu două săptămâni, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate 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 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia de COVID-19 (PLx 635/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-19 (PLx 636/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 1/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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, împreună cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (PLx 514/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor                
și domnul Toma Ilie. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
La diverse, deputații au discutat despre procedura privind dezbaterea proiectelor ale 

căror inițiatori nu se prezintă la ședința comisiei, iar următorii deputați au luat cuvântul: 
Domnul Popa Radu a propus să fie respinse toate proiectele dacă inițiatorii nu se prezintă. 
Domnul  Roșca Mircea a propus să fie amânate dacă prima dată nu sunt prezenți inițiatorii. 
Domnul Mang Ioan a propus ca prima dată să fie amânate, dar a doua oară să fie respinse, 
dacă inițiatorii nu au onorat invitația de a participa la ședință.  

 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 februarie 2020 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent la biroul comisiei 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent la biroul comisiei  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent la biroul comisiei 

14. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

15. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent online 

16. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei  

17. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online      

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

19. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

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

21. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

22. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online      

 
 

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 
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1. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                         

2. Popescu Virgil Daniel   - Membru PNL  
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 11 februarie 2021 au fost 

prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent la biroul comisiei 

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent la biroul comisiei  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

10. Băltăreţu Viorel             - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent la biroul comisiei 

14. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

15. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent online 

16. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei  

17. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online      

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

19. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

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

21. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

22. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online      

 
De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                         

2. Popescu Virgil Daniel   - Membru PNL  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 

  Secretar, 
Trif Bogdan Gheorghe 

Consilier Teodora Desagă  


