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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: 04.02.2021  

 
 

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 02 - 04 
februarie 2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI: 
 

 1) Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi 
preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical (PLx 631/2019) – sesizare pentru 
aviz. 
 2) Proiect de Lege privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor 
produse provenite din activităţi agricole şi de exploatare forestieră din România (PLx 
331/2020) – sesizare pentru aviz. 
 3) Proiect de Lege privind achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură 
medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească (PLx 357/2020) – sesizare pentru 
aviz. 
 4) Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 
achiziţiilor publice (PLx 484/2020) – sesizare pentru raport. 
 5) Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achiziţiilor publice (PLx 113/2020) – sesizare pentru raport. 
 6) Diverse. 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 02 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 la biroul comisiei 

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

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

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

6. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent la biroul comisiei 
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7. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent la biroul comisiei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

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

19. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei     

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

21. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei  

 

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL 

2. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS    

3. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                         

 
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în sala de ședințe și au 

început în data de 02 februarie 2021, de la ora 1200 și au fost conduse de domnul deputat 
Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, care constată că există 
cvorum, respectiv sunt prezenţi 21 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 aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru sănătate și familie și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță mațională, cu proiect de Lege privind 
interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare forestieră din România (PLx 331/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor, care a transmis 
din partea dnei deputat Prună Cristina o propunere de amânare a dezbaterii proiectului, în 
numele inițiatorilor. 
 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 majoritate de voturi.  
 Comisia a fost sesizată, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei juridice, pentru disciplină și 
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imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind 
interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse provenite din activităţi 
agricole şi de exploatare forestieră din România (PLx 331/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Bende Sándor. 
 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 majoritate de voturi.  
 Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
și amenajarea teritoriului, cu proiectul 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 Toma Ilie, care a solicitat 
amânarea proiectului de lege cu două săptămâni, pentru că Ministerul Sănătății nu s-a 
pronunțat. 

Din partea Guvernului României, au fost prezent și au luat cuvântul domnul Eugen 
Cojoacă, Președintele ANAP și doamna Liana Manea, Director ANAP, care au propus 
respingerea proiectului de lege. 
 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 raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu propunere legislativă pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice (PLx 484/2020). 

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

Din partea Guvernului României, au fost prezent și au luat cuvântul domnul Eugen 
Cojoacă, Președintele ANAP și doamna Liana Manea, Director ANAP, care au propus 
respingerea proiectului de lege. 
 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 majoritate de voturi.  
 Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
sistemului achiziţiilor publice (PLx 113/2020). 

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 respingerea proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
La diverse, dna deputat Elena Stoica a transmis, în numele Asociației Naționale a 

Exportatorilor și Importatorilor din România, nemulțumirea cu privire la blocarea finanțărilor 
din Programul de promovare a exporturilor.  

Dl deputat Viorel Băltărețu a asigurat-o pe dna deputat că va exista sprijin pentru 
exporturi și mediul de afaceri, dar programul este într-un proces de îmbunătățire.  
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Domnii vicepreședinteToma Ilie și președinte Bende Sándor au propus organizarea 
unei dezbateri cu tema SOS – Salvați exportul românesc, la care să participe domnul 
ministru Claudiu-Iulius-Gavril Năsui și reprezentanții Consiliului de Export. Propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate. 

 
 

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03 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 la biroul comisiei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

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

19. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei     

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

21. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei  

 

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL 

2. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS    

3. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                         

 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 04 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 la biroul comisiei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei 

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

19. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei     

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

21. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent la biroul comisiei  

 

De la lucrările comisiei au lipsit următorii deputați: 

1. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL 
2. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS    

3. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                         
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 
 
 

Secretar, 
Trif Bogdan Gheorghe 

 
 
 
Consilier Teodora Desagă  


