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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: 09.11.2021  

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 26, 27 și 
28 octombrie 2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 26 
octombrie 2021: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul 
de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum 
şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din 
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (PLx 513/2021) – 
sesizare pentru raport. 

 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 26 octombrie 2021 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL        - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD        - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR                        - prezent 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena          - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  
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18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

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

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

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

24. Ștefan Ion                           - Membru PNL                - înlocuit de Cazan Laurențiu 

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 26 

octombrie 2021 în sala de ședințe a comisiei de muncă, nivel PM, în ședință comună 
împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Lucrările au început la ora 09, 
cu prezență fizică și online prin intermediul aplicației Webex, și au fost conduse de 
domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţi conform listei de prezență, şi 
propune dezbaterea punctului aflat pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

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

protecție socială, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul 
de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (PLx 513/2021). 

În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul următorii deputați, membri ai 
Comisiei pentru industrii și servicii: domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei, 
doamna Cristina-Mădălina Pruncă, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, 
vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, domnul Dănuț 
Aelenei, doamna Loredana Predescu, domnul Virgil-Daniel Popescu, Ministrul Energiei.  

În cazul dezbaterii pe amendamente au luat cuvântul următorii deputați, membri 
ai Comisiei pentru industrii și servicii: domnul Sándor Bende, preşedintele comisiei, 
doamna Cristina-Mădălina Pruncă, vicepreședintele comisiei, domnul Ioan Mang, 
vicepreședintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-
Marciana Özmen, secretarul comisiei, domnul Radu Mihai Popa, domnul Virgil-Daniel 
Popescu, Ministrul Energiei. 

Din partea Guvernului au participat și au luat cuvântul domnul Akos Derzsi, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, domnul Zoltan Nagy-Bege, 
vicepreședinte ANRE, domnul Marius Bălu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Apărării Naționale, domnul Cătălin Boboc, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale.  
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În urma dezbaterilor, domnul deputat  Sándor Bende, preşedintele Comisiei 
pentru industrii și servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente 
admise și respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
 

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

octombrie 2021: 
1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Plx. 444/2021) – sesizare pentru 
raport. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 27 octombrie 2021 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

3. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR             - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR               - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent  

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena          - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent 

19. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL         - înlocuit de Moldovan Sorin-Dan 

20. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

21. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

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

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

24. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

25. Ștefan Ion                           - Membru PNL                          - prezent online 
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Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 27 

octombrie 2021 la sala Mihai Viteazu, nivel P1, în ședință comună împreună cu 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, 
finante si banci. Lucrările au început la ora 11, cu prezență fizică și online prin 
intermediul aplicației Zoom, și au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-
Oprescu, preşedintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
Aceasta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţi conform listei de 
prezență, şi propune dezbaterea punctului aflat pe ordinea de zi, propunere care este 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, finante si banci, cu proiectul 
de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare (Plx. 444/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, și doamna deputat Oana-Marciana Özmen, secretarul comisiei.      

În urma dezbaterilor, doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, a propus adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi.  

   
 
 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 28 

octombrie 2021: 
1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (Plx. 444/2021) – sesizare pentru 
raport suplimentar. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 octombrie 2021 au 

fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent online 

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR        - înlocuită de Gheba Daniel 

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent  

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR                        - prezent  

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent  

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  
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13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena          - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

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

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

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

24. Ștefan Ion                           - 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 28 

octombrie 2021 la sala Mihai Viteazu, nivel P1, în ședință comună împreună cu 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, 
finante si banci. Lucrările au început la ora 11, cu prezență fizică și online prin 
intermediul aplicației Zoom, și au fost conduse de doamna deputat Simona Bucura-
Oprescu, preşedintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 
Aceasta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi deputaţi conform listei de 
prezență, şi propune dezbaterea punctului aflat pe ordinea de zi, propunere care este 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar, ca urmare a retrimiterii de la 
plen, împreună cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 
Comisia pentru buget, finante si banci, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
(Plx. 444/2021). 

În urma dezbaterilor, doamna deputat Simona Bucura-Oprescu, preşedintele 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, a propus adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente admise și respinse, propunere care a fost aprobată 
cu majoritate de voturi.  

   
 Secretar, 

Özmen Oana-Marciana      
 

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


