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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: 30.06.2021  

 
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 28 și 30 iunie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 28 
iunie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 239/2021) – sesizare pentru raport. 
 2) Proiect de Lege pentru abrogarea art.291 din Legea îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004 (PLx 56/2018) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012  
(PLx 364/2020) – sesizare pentru raport. 
 4) Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru 
protejarea intereselor naţionale în activitatea economică (PLx 139/2021) – sesizare pentru 
raport. 
 5) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2014 privind unele 
măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 
Sistemului electroenergetic national, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice 
cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW (PLx 479/2014) – 
sesizare pentru raport. 
 6) Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (PLx 359/2019) – sesizare pentru 
raport suplimentar. 

7) Proiect de Lege privind consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată 
pe teritoriul României (PLx 246/2020) – sesizare pentru raport suplimentar. 

8) Diverse. 
  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 28 iunie 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. Prună Cristina-Mădălina      - Vicepreşedinte USR PLUS   - prezent la biroul comisiei 
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4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent online 

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 online 

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR PLUS       - prezent la biroul comisiei 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent la biroul comisiei                      

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

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

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

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

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

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

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

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

24. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online  

 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Popescu Virgil-Daniel - Membru PNL, 

fiind înlocuit de doamna deputat Cristina Burciu.                         

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

intermediul aplicației Webex și au început în data de 28 iunie 2021, de la ora 1700 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, 
care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 25 de deputaţi membri ai comisiei. 
Domnul președinte al Comsiei pentru industrii și servicii a propus eliminarea de pe ordinea 
de zi a actelor normative de la numerele 3 și 5, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Comisia a fost sesizată pentru raport cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 

alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PLx 239/2021).  
Punctul de vedere al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost susținut de 

domnul Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului de adoptare, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar cu Proiectul de Lege pentru 
abrogarea art.291 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 (PLx 56/2018).  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului suplimentar de respingere, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.   
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea 
economică (PLx 139/2021).   

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei, Ilie Toma, Ioan Mang și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședinții 
Comisiei, doamna deputat Oana-Marciana Özmen și domnul deputat Bogdan Gheorghe 
Trif, secretarii Comisiei și domnii deputați Claudiu Manta, Ana-Maria Cătăuță, Viorel 
Băltărețu, Adrian Gheorghe Miuțescu, Florin-Alexandru Alexe, Ana-Loredana Predescu, 
Lucian-Florin Pușcașu și Dănuț Aelenei.   

Punctul de vedere al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a fost 
susținut de doamna Valentina Saygo, Secretar de Stat Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului.   
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului de adoptare, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.   

 
Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar cu Propunerea legislativă pentru 

completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate 
acestora (PLx 359/2019).  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.   
 

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar cu Proiectul de Lege privind 
consolidarea monedei naţionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României (PLx 
246/2020).  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei, Ilie Toma, Ioan Mang și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședinții 
Comisiei, domnul deputat Bogdan Gheorghe Trif, secretar al Comisiei, domnul deputat 
Lóránt-Zoltan Sas și doamna deputat Ana-Maria Cătăuță. 

Domnul deputat Ilie Toma, vicepreședinte al Comisiei, a propus amânarea proiectului 
de lege. Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
supus la vot propunerea de amânare a proiectului de lege, propunere care a fost respinsă 
cu majoritate de voturi. 

Punctul de vedere al Băncii Naționale a României a fost susținut de doamna 
Valentina Dascălu, Șef serviciu Banca Națională a României. 
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Punctul de vedere al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din 
România a fost susținut de domnul Alexandru Ciuncan, Director General Uniunea Națională 
a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 

Doamna deputat Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei, a propus respingerea 
proiectului de lege. Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a supus la vot propunerea de respingere a proiectului de lege, propunere care a 
fost respinsă cu majoritate de voturi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi. Doamna 
deputat Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei, a propus reluarea procedurii de vot, 
propunere care a fost respinsă. 
  
 La diverse, a luat cuvântul domnul deputat Bogdan Gheorghe Trif, secretarul 
Comisiei, care a anunțat că, în urma întâlnirii cu reprezentanții industriei turistice, s-a 
hotărât ca fiecare grup parlamentar să nominalizeze câte două persoane care vor participa 
la discuții periodice cu reprezentanții industriei turistice pe teme legislative care să 
urmărească stimularea și dezvoltarea sectorului turistic românesc.  
 

În data de 30 iunie 2021, membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea la nivel de 

studiu individual, asupra inițiativelor legislative cu care Comisia este sesizată.                    

 
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 


