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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: 05.03.2021  

 
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 03 - 04 martie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 03 și 04 
martie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (PLx 373/2019) – sesizare pentru aviz. 
 2) Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (PLx 416/2019) – sesizare pentru aviz 
 3) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (PLx 435/2019) – sesizare pentru aviz. 
 4) Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice (PLx 446/2019) – sesizare pentru aviz. 
 5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor  (PLx 565/2019) – sesizare pentru aviz. 
 6) Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 
570/2019) – sesizare pentru aviz. 
 7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 53/2020) – sesizare pentru aviz. 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor (PLx 64/2020) – sesizare pentru aviz. 

9) Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase (PLx 416/2020) – 
sesizare pentru aviz. 
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10) Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de 
creştere în sectorul avicol (PLx 48/2021) – sesizare pentru aviz. 

11) Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie (PLx 49/2021) – sesizare pentru aviz. 

12) Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active  
(PLx 66/2021) – sesizare pentru aviz. 

13) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2021 
privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea 
Punctului Naţional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru 
implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru 
interfeţele cu alte moduri de transport  (PLx 106/2021) – sesizare pentru aviz. 

14) Diverse. 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03 și 04 martie 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  

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 online 

11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

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

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

14. Miruță Radu-Dinel               - 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 la biroul comisiei  

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

21. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR PLUS       - prezent online 
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22. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent la biroul comisiei      

23. 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 studiu 

individual.  
 
 

  Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier Teodora Desagă  


