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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 7, 9 și 10 septembrie 2020  

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 

lucrările, în data de 7 septembrie 2020.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect  de  lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 

acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, procedură de urgență,                   

PL-x 491/2020 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat – 

studiu. 
  În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 

dat  într-o şedinţă ulterioară.  

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat  

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 9 septembrie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi.  

Domnii deputați Mihai-Cătălin Botez, Eugen Durbacă, Adrian-Claudiu Prisnel 

respectiv Bogdan-Alin Stoica au absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect  de  Lege  privind  aprobarea   Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  

nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru modificarea 

şi completarea art.15 din Legea concurenţei nr.21/1996,  procedură de urgență,           

PL-x 104/2020 – fond. 

2. Proiect  de  lege  pentru  aprobarea   Ordonanţei  de urgenţă a   Guvernului  

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 

acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, procedură de urgență,                         

PL-x  491/2020 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

3. Comunicare a   Comisiei către   Parlamentul European,  Consiliu,  Comitetul  
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Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – “Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 – readucerea naturii în viețile noastre”, inițiativă 

prioritară – COM(2020)380 final – examinare în fond.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile 

naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea 

concurenţei nr.21/1996, procedură de urgență, PL-x 104/2020 – fond. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea 

concurenţei nr. 21/1996, cu amendamente admise. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 

bugetare, procedură de urgență, PL-x 491/2020 – aviz comun cu Comisia 

economică, industrii și servicii din Senat. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât,                                                  

cu majoritate de voturi (3 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege,                        

cu amendamente admise. 
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – “Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – 

readucerea naturii în viețile noastre”, inițiativă prioritară – COM (2020) 380 final – 

examinare în fond.  

In cadrul ședintei Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a 

fost prezentată această Strategie, care abordează factorii-cheie ai declinului 

biodiversității, cum ar fi utilizarea nesustenabilă a terenurilor și a mării, 

supraexploatarea resurselor naturale, poluarea și speciile alogene invazive și se 

prezintă angajamentele pe care și le-ar putea asuma Uniunea Europeană în cadrul 

Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică, care va avea loc în 

anul 2021.   

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare a fost prezentată și poziția României din cadrul videoconferinței informale 

a Consiliului pentru agricultură și pescuit din 8 iunie 2020, așa cum reiese din Fișa 

de informare privind Strategia „De la fermă la consumator - pentru un sistem 
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alimentar echitabil, sănătos şi ecologic”,prezentată de Direcția pentru Uniunea 

Europeană. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 – readucerea naturii în viețile noastre”, pe care să-l 

înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 10 septembrie 2020.  

 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de  Lege pentru  respingerea  Ordonanţei de  urgenţã a  Guvernului 

nr.89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, procedură de urgență, PL-x 385/2020 – studiu. 

2.  Proiect  de  Lege privind  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţã a  Guvernului 

nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea 

nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul  crizei  economice generate  de  pandemia  COVID-19,                               

PL-x  427/2020 – studiu.  

    În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat  într-o şedinţă ulterioară. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

      Gheorghe ȘIMON     

 

                          

                                                                                                        Consilier parlamentar 

     

                  Anca Magdalena Chiser                        
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