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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: 10.12.2021  

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 23 și 24 noiembrie 
2021. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 23 
noiembrie 2021: 

1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PLx 564/2021) – sesizare pentru aviz, 

2) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PLx 557/2021) – 
sesizare pentru aviz, 

3) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2021 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
"Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. (PLx 
553/2021) – sesizare pentru aviz, 

4) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii 
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, 
determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 (PLx 551/2021) – sesizare pentru aviz, 

5) Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în 
contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PLx 542/2021) – sesizare pentru 
aviz, 

6) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu (PLx 541/2021) – sesizare pentru aviz, 

7) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind 
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (PLx 
510/2021) – sesizare pentru aviz, 

8) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului financiar 
(PLx 509/2021) – sesizare pentru aviz, 

mihaela.mihai
Original



2 
 

9) Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal (PLx 498/2021) – sesizare pentru aviz, 

10)  Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada de 
epidemie declarată şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 545/2020) – 
sesizare pentru raport, 

11) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PLx 553/2020) – sesizare 
pentru raport, 

12) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 264/2021) – 
sesizare pentru raport, 

13) 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, 

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

15) Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind 
publicitatea (PLx 60/2019) – sesizare pentru raport, 

16) 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, 

17) 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, 

18) 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, 

19) Diverse. 
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La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 23 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  

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  

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent  

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 

19. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent  

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 și  Ștefan Ion, 
membri PNL. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 23 noiembrie 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 23 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 agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice (PLx 564/2019). 

Din partea Guvernului au participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Vasilica Baciu, Director în cadrul                
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Gábor Sándor, Secretar de 
stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și domnul Dan Buzdugă, Expert în 
cadrul Ministerul Finanţelor. 

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 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.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PLx 
557/2021). 

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

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 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 trimis Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, cu proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2021 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii "Compania 
naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. (PLx 553/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Gábor Sándor, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și domnul Dan Buzdugă, Expert în cadrul Ministerul 
Finanţelor. 

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 avizarea favorabilă a proiectului de Lege, propunere care a fost 
aprobată cu majoritate de voturi.  
 
 



5 
 

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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie 
socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori 
limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 551/2021). 

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

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, 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, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru învățământ, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor 
zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului 
SARS-COV-2 (PLx 542/2021). 

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

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 avizarea favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PLx 541/2021). 

Din partea Guvernului au participat domnul Andrei Rudolf Corlan, Secretar de stat în 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și domnul Dan Buzdugă, Expert în cadrul 
Ministerul Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 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.  
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Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia 
instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul financiar (PLx 510/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Carmen Popescu de la Banca Națională a 
României și domnul Dan Buzdugă, Expert în cadrul Ministerul Finanţelor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 

Comisia a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (PLx 509/2021). 

Din partea Guvernului au participat doamna Carmen Popescu de la Banca Națională a 
României și domnul Dan Buzdugă, Expert în cadrul Ministerul Finanţelor. 

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 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. 
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 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, 
cu Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene 
(PLx 553/2021). 

Din partea Guvernului a participat doamna Livia Donea, Director în cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

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 domnul Radu-Dinel Miruță. 
 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. 
 

Comisia a fost sesizată pentru raport împreună cu Comisiei pentru muncă și protecție 
socială, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 264/2021). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, 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, 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 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). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnul deputat Sándor Bende, președintele 
comisiei, și doamna Oana-Marciana Ozmen, secretarul comisiei, care au prezentat și susținut 
amendamentele depuse. 
 În urma dezbaterilor, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru 
industrii şi servicii, a propus amânarea proiectului de Lege, propunere care a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
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Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele comisiei, a sistat lucrările comisiei deoarece 
urma să înceapă ședința în plenul Camerei Deputaților și i-a informat pe membrii comisiei că 
urmează audierile miniștrilor propuși în această săptămână. 

Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, a lansat invitația 
colegilor deputați de a se înscrie în grupul de lucru pe tema off-shore-ului eolian.  
 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ORDINE DE ZI pentru ședința din 24 
noiembrie 2021: 

1. Audierea domnului Virgil-Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru al 
Energiei (ora 12.45-13.30), 

2. Audierea domnului Florin Marin Spătaru, candidat la funcția de ministru al 
Economiei (ora 16.30- 17.10), 

3. Audierea domnului Constantin-Daniel Cadariu, candidat la funcția de ministru al 
Antreprenoriatului și Turismului (ora 17.10- 17.45). 

 
 La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii din data de 24  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  

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  

12. Manta Claudiu             - Membru PSD                  - prezent  

13. Mărculescu Dumitru            - Membru PNL                         - prezent  

14. Miruță Radu-Dinel               - Membru USR                  - prezent  

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  

19. Popescu Virgil-Daniel          - Membru PNL              - înlocuit de Olivia-Diana Morar,            

Mara-Daniela Calista 

20. Popescu Vlad-Piedone        - Membru PSD                  - prezent online 
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21. Predescu Ana-Loredana     - Membru PSD                         - prezent online 

22. Puşcaşu Lucian-Florin        - Membru AUR                  - prezent  

23. Sas Lóránt-Zoltan            - Membru USR                - prezent  

24. Stoica Elena                       - Membru PSD                  - prezent  

De la lucrările comisiei a lipsit domnul deputat Ștefan Ion, membru PNL. 

 
Lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii s-au desfășurat în ziua de 24 noiembrie 2021 

în sala Avram Iancu, nivel P1, în ședință comună împreună cu Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților, Comisia economică, industrii și servicii 
și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale ale Senatului. Lucrările 
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 dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi, propunere care este aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, a 
prezentat procedura de desfășurare a audierilor, începând cu prezentările candidaților la funcția 
de miniștri, urmate de întrebări ale deputaților și răspunsuri ale candidaților.  

 
Domnul Virgil-Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru al Ministerului Energiei, a 

prezentat principalele măsuri din Programul de guvernare și a răspuns întrebărilor membrilor 
comisiilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Ilie Toma, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina 
Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Özmen, secretarul comisiei, și 
domnul Viorel Băltărețu.  
 În urma audierii, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a supus la vot avizarea favorabilă a candidaturii domnului Virgil Daniel Popescu, 
candidat la funcția de ministru al Ministerului Energiei, propunere care a fost votată cu 39 voturi 
pentru, 15 voturi împotrivă, 1 abținere.  
 

Domnul Florin Marian Spătaru, candidat la funcția de ministru al Economiei, a prezentat 
succint priorităţile din domeniile ce fac obiectul audierii, precum și obiectivele strategice 
prevăzute în Programul de guvernare și a răspuns întrebărilor membrilor comisiilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, domnul Mircea Roșca, vicepreședintele comisiei, doamna Cristina-
Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna Oana-Marciana Özmen, secretarul 
comisiei, domnul Radu-Dinel Miruță, domnul Lucian-Florin Pușcașu și domnul Viorel Băltărețu.  
 În urma audierii, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a supus la vot avizarea favorabilă a candidaturii domnului Florin Marian Spătaru, 
candidat la funcția de ministru al Ministerului Economiei, propunere care a fost votată cu 30 
voturi pentru, 19 voturi împotrivă.  
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Domnul Constantin Daniel Cadariu, candidat la funcția de ministru al Antreprenoriatului și 
Turismului, s-a prezentat, a menționat priorităţile din domeniile de specialitate și a răspuns 
întrebărilor membrilor comisiilor. 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul următorii deputați: domnul Sándor Bende, 
președintele comisiei, doamna Cristina-Mădălina Prună, vicepreședintele comisiei, doamna 
Denisa-Elena Neagu și domnul Viorel Băltărețu.  
 În urma audierii, domnul deputat Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii, a supus la vot avizarea favorabilă a candidaturii domnului Constantin Daniel Cadariu, 
candidat la funcția de ministru al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, propunere care a 
fost votată cu 32 voturi pentru, 12 voturi împotrivă.  
 

 
 
 

 Secretar, 
Özmen Oana-Marciana      

 
 
 
   

Întocmit, Consilier Teodora Desagă   


