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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: 05.04.2021  

 
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 30 martie – 1 
aprilie 2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 30 
martie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice 
de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 
9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 (PLx 128/2021) – sesizare 
pentru raport 
 2) Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare (PLx 323/2019) – sesizare pentru raport 
 3) Proiect de Lege privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi 
serviciilor pentru consumatori (PLx 460/2019) – sesizare pentru raport 
 4) Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie 
autohtonă (PLx 538/2020) – sesizare pentru raport 
 5) Proiect de Lege privind identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi 
alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică 
sau tradiţională, pe teritoriul României (PLx 59/2021) – sesizare pentru raport 

6) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului 
inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine 
redresarea și reziliența UE [COM(2020)760]  - sesizare pentru examinare pe fond 

7) Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru industrii şi servicii
 8) Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru modificarea art.56 
din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 75/2021) – sesizare 
pentru aviz 
 9) Diverse  

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 30 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 
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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 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 la biroul comisiei 

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         - înlocuit de Olivia-Diana 
Morar                      

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent online  

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

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

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 au lipsit umătorii deputați: 
1. Popescu Virgil-Daniel         - Membru PNL                        . 

 

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

intermediul aplicației Webex și au început în data de 30 martie 2021, de la ora 1000 și au 
fost conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, care constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 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 raport cu proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în 
legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare 
civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 
decembrie 2020 (PLx 128/2021). 
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În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
Comisiei.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport de adoptare a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisiei pentru administrație 
publică și amenajare teritorială, cu proiectul de Lege pentru completarea art.22 din Legea 
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (PLx 323/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
Comisiei.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport comun de respingere a proiectului de Lege, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor pentru consumatori 
(PLx 460/2019). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei și Dănuț Aelenei.  

De asemenea, a luat cuvântul domnul Mihai Vișan, director executiv Romalimenta. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport comun de respingere a Propunerii legislative, 
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă (PLx 538/2020). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul următorii deputați: doamna Oana-Marciana       
Ozmen, secretarul Comisiei, care a propus amânarea având în vedere necesitatea corelării 
legislative, domnul Sándor Bende, președintele Comisiei, domnul Ilie Toma, 
vicepreședintele Comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele Comisiei, domnul Dănuț 
Aelenei, domnul Lucian-Florin Pușcașu. 

Din partea inițiatorilor, a fost prezentă și a luat cuvântul doamna deputat Graţiela 
Leocadia Gavrilescu.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterii proiectului de 
Lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu proiectul de Lege privind 
identificarea distinctă şi promovarea produselor agricole şi alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul 
României (PLx 59/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei și Radu Mihai Popa.  
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Din partea Guvernului, a fost prezent și a luat cuvântul domnul Ștefan Gheorghe, 
secretar de stat în Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus raport de respingere a proiectului de Lege, 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, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum 
a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să 
sprijine redresarea și reziliența UE [COM(2020)760]. 

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, 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.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei pentru industrii şi servicii.    

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

În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea regulamentului, 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 alin.(1) al art.30 şi pentru 
modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 
75/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele Comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele Comisiei, domnul Ilie Toma, 
vicepreședintele Comisiei, domnul Claudiu Manta și domnul Dănuț Aelenei. 

Domnul deputat Sándor Bende, președintele Comisiei, a  supus la vot amendamentul 
domnului deputat  Radu-Daniel Miruță, care a fost aprobat cu majoritate de voturi, și 
amendamentele domnului deputat Claudiu Manta, care au fost respinse cu majoritate de 
voturi. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 
admise și respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

La diverse, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, i-a informat pe membrii comisiei că pe 7 aprilie ora 09.00 va avea loc dezbaterea cu 
domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, 
după ce doamna deputat Ana-Maria Cătăuță a solicitat să fie din nou invitat domnul ministru 
la o dezbatere cu membrii comisiei.  
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 31 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 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 la biroul comisiei 

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

15. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent online  

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

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

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

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

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. 
 
 
 
 
 



6 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 01 aprilie 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 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 la biroul comisiei 

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

15. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR PLUS       - prezent online  

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

17. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

18. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

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

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

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

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

                  

De la lucrările comisiei au lipsit umătorii deputați: 
1. Miuţescu Gheorghe Adrian - Membru PNL                         

2. Popescu Virgil-Daniel         - Membru PNL 
3. Ştefan Ion                           - Membru PNL                         
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat la nivel de raportori. 

  
Secretar, 

Oana-Marciana Özmen 
 
 

Consilier Teodora Desagă  


