
1 
 

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: 15.12.2021  

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 07 și 08 
decembrie 2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 07 
decembrie 2021: 

1) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind 
depozitarea deşeurilor (PLx 506/2021) – sesizare pentru raport, 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2020 
pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a 
unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic 
pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 
(PLx 24/2021) – sesizare pentru raport, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 
Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei 
de ajutor de stat asociate acestuia (PLx 145/2021) – sesizare pentru raport, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată 
prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 (PLx 146/2021) – 
sesizare pentru raport, 

5) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor (PLx 240/2021) – sesizare pentru raport, 

6) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 
privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru 
modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor 
de alimentare centralizată cu energie termică ale localităţilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 (PLx 424/2019) 
– sesizare pentru raport, 

7) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 
privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru 

mihaela.mihai
Original



2 
 

instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică 
cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară consumului propriu şi 
livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare 
de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de 
finanţare "ELECTRIC UP" (PLx 623/2020) – sesizare pentru raport, 

8) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 
pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
(PLx 359/2021) – sesizare pentru raport, 

9) Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” (COM(2021)574) – 
sesizare pentru proiect de opinie, 

10) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a 
HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență 
Sanitară, urmptorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății (COM(2021)576) 
– sesizare pentru proiect de opinie, 

11) Propunere de Regulament al Consiliului Privind un cadru de măsuri pentru asigurarea 
furnizării contramăsurilor medicale necesare în situații de criză în cazul unei urgențe 
de sănătate publică la nivelul Uniunii (COM(2021)577) – sesizare pentru proiect de 
opinie, 

12) Diverse. 
 
 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 07 decembrie 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              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

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

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent  
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16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

22. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

De la lucrările comisiei au lipsit domnii deputați Popescu Virgil-Daniel, membru PNL și Ștefan 
Ion, neafiliat.  
 

Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 07 decembrie în 
sala de ședințe și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 1230 și au fost conduse de 
domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi toți deputaţii membri ai comisiei, şi propune 
dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

 
 
Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor (PLx 
506/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Simona Ghiță, Consilier superior în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și domnul Ákos Derzsi, Secretar de 
stat în cadrul Ministerului Energiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele admise cu unanimitate în urma votului, și domnul 
Dănuț Aelenei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului 
termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (PLx 
24/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
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În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a 
creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PLx 145/2021). 

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 proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat 
pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 (PLx 
146/2021). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele admise și respinse în urma votului. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind 
regimul deşeurilor (PLx 240/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Simona Ghiță, Consilier superior în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat cererea inițiatorilor de amânare a proiectului de lege. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea cu două săptămâni a proiectului de lege, propunere 
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului 
multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi 
extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale 
localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006 (PLx 424/2019). 

Din partea Guvernului au participat doamna Simona Ghiță, Consilier superior în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele admise și respinse în urma votului, și doamna 
deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, 
propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2020 
privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată 
cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul 
Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi 
electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP" (PLx 623/2020). 

Din partea Guvernului au participat domnul Mădălin Virgil Mihai, Adjunct tehnic al 
Serviciului de Telecomunicații Speciale, și domnul Ákos Derzsi, Secretar de stat în cadrul 
Ministerul Energiei. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, care a prezentat amendamentele admise și respinse în urma votului, doamna deputat 
Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna deputat Ana-Maria Cătăuță și 
domnul deputat Dănuț Aelenei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și 
respinse, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru raport, împreună cu Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă și protecție socială, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 359/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
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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 unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, cu proiectul de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 498/2021). 

Din partea Guvernului a participat domnul Dan Buzdugă, Expert în cadrul Ministerul 
Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele comisiei, și doamna Elena Stoica. 
 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 Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă, cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reglementarea 
publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 
545/2020). 

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 proiectului de Lege cu amendamente respinse,  
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie, cu Propunere de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 
„Calea către deceniul digital”  (COM(2021)574). 

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, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 

Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie, cu Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și 
Răspuns în caz de Urgență Sanitară, urmptorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății   
(COM(2021)576). 

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei. 
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 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus adoptarea unui proiect de opinie favorabil, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 
 

Comisia a fost sesizată pentru proiect de opinie, cu Propunerea de Regulament al 
Consiliului Privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale 
necesare în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii  
(COM(2021)577). 

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, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi. 
 

 
Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele comisiei, le-a reamintit membrilor comisiei 

că au fost invitați să se înscrie în grupul de lucru pe tema off-shore-ului eolian. 
Doamna deputat Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei, a lansat invitația colegilor 

deputați de a se înscrie în grupul de lucru pe tema hidrogenului.  
 

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 08  noiembrie 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              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

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

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

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

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Neafiliat                                - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  
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17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

22. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

De la lucrările comisiei au lipsit domnii deputați Popescu Virgil-Daniel, membru PNL și 
Ștefan Ion, neafiliat.  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 08 decembrie 

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

 
 Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 09 

decembrie 2021: 
1) Dezbaterea Raportului anual privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare 
în domeniul Energiei pentru anul 2020, 
2) Dezbaterea Raportului anual privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare 
în domeniul Energiei pentru anul 2018, 
3) Dezbaterea Raportului anual privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare 
în domeniul Energiei pentru anul 2017. 
 
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 09  noiembrie 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              - prezent  

4. Roşca Mircea             - Vicepreşedinte PNL       - prezent  

5. Toma Ilie                        - Vicepreşedinte PSD       - prezent  

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

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

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent online 

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  
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14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent online 

15. Miuţescu Gheorghe Adrian  - Membru PNL                        - prezent  

16. Neagu Denisa-Elena           - Membru USR                 - prezent  

17. Plăiaşu Gabriel             - Membru PNL                  - prezent  

18. Popa Radu Mihai             - Membru PSD                  - prezent online 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 

20. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent  

21. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

22. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

23. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

De la lucrările comisiei au lipsit domnii deputați Popescu Virgil-Daniel, membru PNL și 
Ștefan Ion, neafiliat.  

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci a Camerei Deputaților, Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse 
minerale, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital ale Senatului, s-au desfășurat în ziua de 09 decembrie în sala Avram 
Iancu, etaj P1,  și prin intermediul aplicației Webex, au început la ora 10 și au fost conduse de 
domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Acesta 
constată că există cvorum, respectiv sunt prezenţi toți deputaţii membri ai comisiei, şi propune 
dezbarea actelor normativ aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

 
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 au fost sesizate în vederea 
întocmirii raportului comun referitor la Raportul anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2020 și 2018. 

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

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, 

Faţă de aspectele prezentate, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună Plenului Parlamentului dezbaterea raportului comun privind Raportul anual privind 
activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2020 și 2018. 

 
Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 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 au fost sesizate în 
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vederea întocmirii raportului comun referitor la Raportul anual privind activitatea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2017. 

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

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
preşedintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, 

Faţă de aspectele prezentate, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună Plenului Parlamentului dezbaterea raportului comun privind Raportul anual privind 
activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru anul 2017. 

 
 
 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
   

Întocmit,  

Consilier Teodora Desagă   


