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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: 16.09.2021  

 
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 15-16 
septembrie 2021. 

 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 15 

septembrie 2021: 
1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje (PLx 408/2019) – sesizare pentru aviz. 

2) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2021 
privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul fiscal (PLx 186/2021) – sesizare pentru aviz. 

3) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 
privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice (PLx 209/2021) – sesizare pentru aviz. 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PLx 230/2021) – sesizare pentru 
aviz. 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 
271/2021) – sesizare pentru aviz. 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind 
beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx 296/2021) – sesizare pentru aviz. 

7) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (PLx 285/2021) – sesizare pentru raport. 

8) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Actualizarea noii Strategii 
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industriale 2020: construirea unei pieţe unice mai puternice pentru a sprijini 
redresarea Europei  (COM (2021)350 ) – sesizare pentru proiect de opinie. 

  
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 15 septembrie 2021 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR PLUS              - prezent 

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

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

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent 

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

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

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

24. Ştefan Ion                           - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările Comisiei a absentat domnul Virgil-Daniel Popescu, membru PNL.  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 15 septembrie 

în sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1200 și au fost 
conduse de domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
Acesta constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi 24 din cei 25 de deputaţi membri 
ai comisiei şi propune dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care 
este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis comisiei pentru mediu și  
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
(PLx 408/2019). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, care a anunțat 
membrii Comisiei că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a solicitat amânarea dezbaterii 
acestui proiect.   
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea dezbaterii proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul fiscal (PLx 186/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Gheorghița Toma, Șef Serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci și comisiei pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 
alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (PLx 209/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Gheorghița Toma, Șef Serviciu în cadrul 
Ministerului Finanțelor, și domnul Cătălin Boboc, Secretar de stat în cadrul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PLx 230/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Cătălin Boboc, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis comisiei juridice, de disciplină 
și imunități, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
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unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 
271/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Nicoleta Cheran, Consilier Juridic în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și domnul Emil Furdui, Șef Serviciu în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă 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 buget, finanțe 
și bănci și comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere 
a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) 
din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 
296/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, presedintele 
Comisiei, și doamna Cristina Prună, vicepreședintele Comisiei. 

Din partea Guvernului au participat doamnele Gheorghița Toma, Șef Serviciu în 
cadrul Ministerului Finanțelor, Ruxandra Anghel, Director în cadrul Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului, și Mirona Veronica Daia, Director în cadrul Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu comisiei pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională, cu Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (PLx 285/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, presedintele 
Comisiei, care a supus la vot amendamentele depuse, toate propunerile fiind adoptate cu 
unanimitate de voturi. 

Din partea Guvernului, au participat și au luat cuvântul următorii: domnul Cătălin 
Boboc, Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Marius 
Bălu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, doamna Lavinia Chirica, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Mirona Veronica Daia, 
Director în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna 
Ruxandra Anghel, Director în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 
Turismului, domnul Terente Ciui, Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului. 
 În urma dezbaterilor și a diferențelor de opinie între reprezentanții ministerelor de 
resort, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
propus amânarea pentru două săptămâni a votului proiectului de Lege, propunere care a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie, care va fi transmis comisiei pentru 
afaceri europene, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor -  Actualizarea noii Strategii 
industriale 2020: construirea unei pieţe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea 
Europei (COM(2021)350). 

Din partea Guvernului a participat doamna Mirona Veronica Daia, Director în cadrul 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil asupra acestei 
inițiative legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 

La diverse, au luat cuvântul domnii Sándor Bende, preşedintele Comisiei, Ilie Toma 
și Ioan Mang, vicepreședinții Comisiei, Dănuț Aelenei și doamna Elena Stoica. 

Domnul Sándor Bende, preşedintele Comisiei, le-a transmis un mesaj de bun venit 
înapoi membrilor comisiei și le-a reamintit colegilor deputați de vizita de lucru din data de 21 
septembrie de la fabrica Arctic din localitatea Ulmi, județul Dâmbovița. De asemenea, i-a 
invitat pe colegi să participe la întâlnirea din data de 16 septembrie de la ora 13.00 cu 
domnii Bogdan-Marius Chirițoiu, Președintele Consiliului Concurenței, și Dumitru Chiriță, 
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

Domnul Ilie Toma, vicepreședintele Comisiei, face apel la găsirea unei soluții de 
asigurare a stocului de iarnă pentru gaze.  

Domnul Dănuț Aelenei susține plafonarea prețului la energie și atrage atenția că 
modul de echivalare a consumului de gaze nu este corect. 

Domnul Ioan Mang, vicepreședintele Comisiei, atrage atenția asupra faptului că s-ar 
putea ajunge la presiunea pentru extragerea gazelor din Marea Neagră și renunțarea la 
legea off-shore pentru a avea acces la o cantitate mai mare de gaze. 

Doamna Elena Stoica consideră că trebuie verificat cum se justifică dublarea 
prețurilor de producție și transport al energiei și că este nevoie de plafonarea prețurilor 
pentru cel puțin 6 luni. 

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 16 septembrie 2021 au 
fost prezenţi următorii domni şi doamne deputat: 

 
1. Bende Sándor                      - Preşedinte UDMR        - prezent  

2. Mang Ioan                        - Vicepreşedinte PSD              - prezent  

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

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

6. Özmen Oana-Marciana       - Secretar USR PLUS       - prezent  

7. Trif Bogdan Gheorghe         - Secretar PSD                  - prezent online 

8. Aelenei Dănuţ                      - Membru AUR                  - prezent  

9. Alexe Florin-Alexandru        - Membru PNL                  - prezent  

10. Băltărețu Viorel                    - Membru USR PLUS              - prezent 
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11. Cătăuţă Ana-Maria             - Membru PSD                  - prezent online 

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

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

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent 

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

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

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

24. Ştefan Ion                           - Membru PNL                          - prezent online 

De la lucrările Comisiei a absentat domnul Virgil-Daniel Popescu, membru PNL.  
 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 16 

septembrie 2021 la nivel de documentare și consultare asupra inițiativelor legislative cu 
care Comisia este sesizată.                    
  
  

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Consilier Teodora Desagă   

 


