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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 30 și 31 martie, respectiv, 1 aprilie 2021
La lucrările Comisiei din ziua de 30 martie 2021, desfășurată în intervalul
orar 1000-1200, respectiv, 1530-1800, atât cu prezenţa deputaţilor la sediul Camerei
Deputaţilor cât și prin mijloace electronice, din totalul de 19 de membri au fost
prezenţi 17 deputaţi.
Astfel, din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost prezenți la sediul Camerei
Deputaţilor, în sala de ședință, 13 deputați în timp ce domnii deputați: Dumitru-Viorel
Focșa, Attila Kelemen, Bogdan-Alin Stoica și Paul Stancu au participat la lucrările
Comisiei prin mijloace electronice.
Domnul deputat Gheorghe Șimon și domnul deputat Radu-Dinel Miruță au
lipsit de la lucrările Comisiei.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai
Dunava.
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a
menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor
acte normative, procedură de urgență, PLx 603/2020 – aviz;
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării
regionale în România, procedură de urgență, PLx 507/2020– aviz;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului
nr. 124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind
finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de
administrare a rezervelor de stat, procedură de urgență, PLx 495/2020– aviz;
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor
aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia
COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea
unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene
române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru

compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID19, procedură de urgență, PLx 667/2020– aviz;
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare,
structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei COVID 19, procedură de urgență, PLx 114/2021– aviz;
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori, procedură de urgență, PLx 116/2021– aviz.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea
unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii,
precum şi pentru completarea unor acte normative, procedură de urgență,
PLx 603/2020 – aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, prin mijloace electronice, din partea
Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Heiuș, Secretar de Stat.
Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Heiuș, secretar de stat,
a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei inițiative legislative
și a explicat motivele pentru care susține adoptarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor
măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru
completarea unor acte normative.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a
menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte
normative.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele
măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor
externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, procedură de
urgență, PLx 507/2020– aviz.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative, având în vedere faptul
că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al Guvernului.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
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La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 124/2020 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât
bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat,
procedură de urgență, PLx 495/2020– aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, prin mijloace electronice, din partea
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, domnul
președinte Gheorghe Alecsei.
Reprezentantul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, domnul președinte Gheorghe Alecsei, a precizat faptul că susține adoptarea
acestui proiect de lege.
De asemenea, reprezentantul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale, domnul președinte Gheorghe Alecsei, a făcut o scurtă prezentare
a obiectului de reglementare al acestei inițiative legislative și a explicat motivele
pentru care susține adoptarea proiectului de act normativ.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2020 privind unele
măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul
crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind
instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii
"Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi
Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice
suferite în contextul pandemiei de COVID-19, procedură de urgență,
PLx 667/2020– aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, prin mijloace electronice, din
partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ionel Scrioșteanu,
secretar de stat, iar din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, domnul secretar de stat, Claudiu Răcuci.
Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Ionel
Scrioșteanu, secretar de stat, a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare
al acestei inițiative legislative și a explicat motivele pentru care susține adoptarea
proiectului de act normativ, în forma prezentată de inițiator.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
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La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele
măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de
turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19,
procedură de urgență, PLx 114/2021– aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, prin mijloace electronice, din partea
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Paul Ene,
Secretar de Stat.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
domnul Paul Ene, secretar de stat, a precizat faptul că susține adoptarea acestui
proiect de lege și a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestuia.
In cadrul ședinței au fost dezbătute amendamentele depuse de domnul deputat
George-Cristian Tuță.
Domnul deputat Beniamin Todosiu și-a retras amendamentul în timpul
dezbaterilor.
Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi, fiind
însușite de toți membrii Comisiei.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind
acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, procedură de
urgență, PLx 116/2021– aviz.
La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, prin mijloace electronice, din partea
Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Heiuș, secretar de stat.
Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Heiuș, secretar de stat, a
făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei inițiative legislative
și a explicat motivele pentru care susține adoptarea proiectului de act normativ.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat.
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în ziua de 31 martie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în
ziua de 01 aprilie 2021, în intervalul 830 -1300, având următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, Plx 361/2020 – studiu;
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, procedura de urgență, PLx 364/2020 – studiu;
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,
procedură de urgență, PLx 425/2020 – studiu;
4. Proiectul 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, procedură de urgență,
PLx 427/2020 – studiu;
5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, PL-x 476/2020 – studiu;
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în
România, procedură de urgență, PLx 507/2020 – studiu.

PREŞEDINTE
Costel Neculai DUNAVA
SECRETAR
Gheorghe ȘOLDAN

Consilieri parlamentari:
Anca Magdalena Chiser
Alina Cristina Hodivoianu
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