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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: 08.06.2021  

 
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 08 - 10 iunie 
2021. 
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 08 
iunie 2021: 

 
 1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx 223/2021) – 
sesizare pentru aviz. 
 2) Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (PLx 149/2021) – sesizare pentru aviz. 
 3) Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și 
completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru 
modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru 
completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 
567/2008/2018) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 4) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul 
consumului (PLx 194/2020) – sesizare pentru raport suplimentar. 
 5) Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind 
activitatea de metrologie (PLx 32/2019) – sesizare pentru raport. 
 6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PLx 541/2019) – sesizare 
pentru raport suplimentar. 

7) Diverse. 
  

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08 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 

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent la biroul comisiei 
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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 online 

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 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 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 la biroul comisiei 

19. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online  

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

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

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.                         

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

intermediul aplicației Webex și au început în data de 08 iunie 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. 
Domnul președinte al Comsiei pentru industrii și servicii a propus eliminarea de pe ordinea 
de zi a actelor normative de la numerele 3 și 4, 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.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PLx 223/2021).   

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei, Ilie Toma, vicepreședinte al Comisiei, Bogdan Gheorghe Trif, secretar al Comisiei, 
doamnele deputat Elena Stoica și Ana-Maria Cătăuță și domnul deputat Lucian-Florin 
Pușcașu.   
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 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 învățământ, 
cu Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (PLx 149/2021).  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei, și Mircea Roșca, vicepreședintele Comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă cu amendamente admise a propunerii 
legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie (PLx 32/2019).   
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 

Comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele Comisiei.  
Punctul de vedere al Biroului Român de Metrologie Legală a fost susținut de domnul 

Valentin Pătășanu, Director General Adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului de respingere cu amendamente 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport suplimentar cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II 
din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 
în construcţii (PLx 541/2019).  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputați Sándor Bende, președintele 
Comisiei, Ioan Mang, vicepreședintele Comisiei, doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, 
vicepreședintele Comisiei, doamna deputat Oana-Marciana Özmen, secretar al Comisiei, 
doamna deputat Elena Stoica și domnul deputat Viorel Băltărețu.    

Punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost 
susținut de doamna Anca Ginavar, Șef serviciu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației.  

Doamna deputat Oana-Marciana Özmen, secretar al Comisiei, a propus amânarea 
proiectului de lege pentru o săptămână, pentru a solicita punctul de vedere al Ministerului 
Educației. 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. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea raportului suplimentar de adoptare cu 
amendamente admise a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate 
de voturi.   
  
 
 În data de 09 iunie 2021, membrii Comisiei și-au desfășurat activitatea la nivel de 
studiu individual, asupra inițiativelor legislative cu care Comisia este sesizată.                    
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În data de 10 iunie 2021, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului, Comisia 
economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului 
s-au reunit în ședință comună pentru a dezbate Raportul de activitate pe anul 2019 al 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  

 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 10 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 

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 online 

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 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 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 la biroul comisiei 

19. Popescu Vlad             - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                  - prezent online  

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

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

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

24. Ştefan Ion                       - Membru PNL                  - prezent online 

 

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Virgil-Daniel Popescu - Membru PNL, 
fiind înlocuit de domnul deputat Răzvan Sorin Prișcă. 
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Comisiile reunite au analizat, în prezența majorității senatorilor și deputaților, 
Raportul de activitate pe anul 2019 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei  care este structurat în douăsprezece capitole cuprinzând, detaliat, prezentarea 
statutului și rolului ANRE, licențele și autorizațiile, activitatea de reglementare, 
monitorizarea funcționării piețelor de energie și investigații, transparența decizională și 
informarea clienților finali, cooperarea internațională, aspecte privind furnizorul de ultimă 
instanță, precum și managementul administrativ al ANRE.  

La dezbateri au participat reprezentanții Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei.  

Comisiile reunite au propus Plenului Parlamentului dezbaterea raportului comun 
privind Raportul de activitate pe anul 2019 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei. 

 
   

Secretar, 
Özmen Oana-Marciana        

 
 
 
 


