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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: 18.03.2021  

 
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 16 - 18 martie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 16 
martie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege privind achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură 
medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească (PLx 357/2020) – sesizare pentru 
aviz. 
 2) Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PLx 390/2020) – sesizare 
pentru aviz 
 3) Proiect de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi 
echipamente electrice şi electronice de uz casnic (PLx 556/2020) – sesizare pentru aviz. 
 4) Proiect de Lege privind transportul ecologic (PLx 595/2020) – sesizare pentru 
aviz. 
 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din 
Legea concurenţei nr.21/1996 (PLx 620/2020) – sesizare pentru aviz. 
 6) Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (PLx 76/2021) – sesizare pentru aviz. 
 7) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 112/2021) – sesizare pentru aviz. 

8) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 115/2021) – sesizare pentru aviz. 

9) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 

mihaela.mihai
Original



2 
 

instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PLx 116/2021) – sesizare 
pentru aviz. 

10) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu- - Noua agendă 
privind consumatorii – Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o relansare durabilă 
[COM(2020)696]    – sesizare pentru examinare pe fond. 

11) Diverse – Dezbatere Industria textilă în pandemie, invitat Chiriac Cristina - 
Președintele Confederanției Naționale pentru Antreprenoriat Feminin. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 martie 2021 au fost 

prezenţi următorii deputați: 
 

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

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent la biroul comisiei 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei  

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 online 

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

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

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 online 

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

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR PLUS              - prezent online 

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

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

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

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

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 au lipsit umătorii deputați: 
1. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         

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

intermediul aplicației Webex și au început în data de 16 martie 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 de 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 aviz, care fi înaintat Comisiei pentru administrație 

publică și amenajare teritorială, cu proiect de Lege privind achiziţia de echipamente de 
protecţie şi aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească (PLx 
357/2020). 

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

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnii Sorin Iordache, Șef serviciu Agenţia 
Naţională pentru Achiziţii Publice, Toma Gheorghița, Șef serviciu Ministerul Finanţelor și 
doamna Daniela Tănase, Director general adjunct Ministerul Finanţelor. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă 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 muncă și 
protecție socială, cu proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PLx 
390/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei, doamna Neagu Denisa-Elena, domnul Roșca Mircea, 
vicepreședintele Comisiei, care a propus un amendament aprobat cu unanimitate. 

Din partea Guvernului, a fost prezentă doamna Daniela Nicolescu, Secretar de stat 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendament 
admis, 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 și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru 
sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz 
casnic (PLx 556/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei și doamna Prună Cristina-Mădălina, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnul Toma Gheorghița, Șef serviciu 
Ministerul Finanţelor și doamna Daniela Tănase, Director general adjunct Ministerul 
Finanţelor. 

De asemenea, a luat cuvântul domnul Marius Tudor, Secretar general Asociația 
Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.  
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea negativă 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 transporturi și 
infrastructură și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind 
transportul ecologic (PLx 595/2020). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei, doamna Prună Cristina-Mădălina, vicepreședintele Comisiei, 
doamna Cătăuţă Ana-Maria, doamna Neagu Denisa-Elena, domnul Toma Ilie, 
vicepreședintele Comisiei și domnul Roșca Mircea, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

De asemenea, a luat cuvântul domnul Marius Tudor, Secretar general Asociația 
Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterii proiectului de 
Lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art.25 alin.(1) din 
Legea concurenţei nr.21/1996 (PLx 620/2020).  

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

Din partea Guvernului, a fost prezent domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de stat 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 
 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 și Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (PLx 76/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei, care a propus amendamente aprobate cu unanimitate. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 învățământ, 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 112/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, președintele 
Comisiei, care a propus amendamente aprobate cu majoritate de voturi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, 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 și Comisiei pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene (PLx 115/2021). 

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

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnul Toma Gheorghița, Șef serviciu 
Ministerul Finanţelor și doamna Daniela Tănase, Director general adjunct Ministerul 
Finanţelor. 
 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 și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PLx 116/2021). 

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

Din partea Guvernului, au fost prezenți domnul Toma Gheorghița, Șef serviciu 
Ministerul Finanţelor, doamna Daniela Tănase, Director general adjunct Ministerul 
Finanţelor și doamna Daniela Nicolescu, Secretar de stat Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, propunere care a 
fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru examinare pe fond, care va fi transmisă Comisiei 
pentru afaceri europene, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu- 
- Noua agendă privind consumatorii – Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o 
relansare durabilă [COM(2020)696].          

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

Din partea Guvernului, a fost prezentă doamna Daniela Nicolescu, Secretar de stat 
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 
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În urma dezbaterilor, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil asupra inițiativei 
legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 

La diverse, domnul deputat Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, i-a informat pe membrii comisiei că pe data de 23.03.2021 la ora 10.00 va avea loc 
la sala comisiei întâlnirea cu domnul Năsui Claudiu, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului 
și Turismului și că azi este invitată doamna Chiriac Cristina, Președintele Confederanției 
Naționale pentru Antreprenoriat Feminin pentru a dezbate tema industriei textile. 

Doamnele Chiriac Cristina, Președintele CONAF și Mirela Bucovicean - Președintele 
Comisiei de Industrie Creativă din cadrul CONAF au prezentat situația cu care se confruntă 
industria textilă și lista măsurilor de relansare dorite de antreprenorii din domeniu.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Bende Sándor, 
președintele Comisiei, doamna Prună Cristina-Mădălina, vicepreședintele Comisiei, domnul 
Roșca Mircea, vicepreședintele Comisiei, domnul Toma Ilie, vicepreședintele Comisiei, 
domnul Mang Ioan, vicepreședintele Comisiei, doamna Özmen Oana-Marciana, secretarul 
Comisiei, doamna Stoica Elena, domnul Băltăreţu Viorel și domnul Aelenei Dănuţ. 

 
 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 17 martie 2021 au fost 

prezenţi următorii deputați: 
 

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

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent la biroul comisiei 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei  

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 online 

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

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

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 online 

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

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR PLUS              - prezent online 

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

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 
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19. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online  

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

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 au lipsit umătorii 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. 
 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 18 martie 2021 au fost 

prezenţi următorii deputați: 
 

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

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent la biroul comisiei 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei  

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 online 

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

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

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 online 

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

14. Miruță Radu-Daniel             - Membru USR PLUS              - prezent online 

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

16. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei 

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

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

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

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

22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      
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23. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online 

 

De la lucrările comisiei au lipsit umătorii 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, 

Özmen Oana-Marciana 
 
 
 
 
 

Consilier Teodora Desagă  


