
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

          Nr. 4c-1/227/13.05.2021 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 11, 12 și 13 mai 2021 

 

Ședinta Comisiei a început în ziua de 11 mai 2021 cu prezența membrilor 

Comisiei atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice, în 

intervalul orar 1000 -1200, având următoarea ordine de zi:  

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

nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin 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 

de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale, procedură de urgență, Comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci si Comisia pentru industrii şi servicii,                

PL-x 135/2021– studiu; 

2. Proiect 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, procedură de urgență, PL x 364/2020 – studiu; 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernuluinr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al 

României, procedură de urgență, PL-x 425/2020 – studiu;  

4. 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, procedură de urgență, 

PL-x 427/2020 – studiu; 

5. Proiect  de   Lege   pentru  aprobarea   Ordonanţei  de   urgenţã  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, PL-x 507/2020 – studiu; 

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

nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, procedură de urgență, PL-x 

133/2021 – studiu; 

7. Proiect  de   Lege   privind  aprobarea   Ordonanţei  de   urgenţă  a  Guvernului  
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nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

şi a Legii contabilităţii nr.82/1991, procedură de urgență, PL-x 141/2021 – studiu; 

8. Reexaminarea Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral  

de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional 

Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, Pl-x 478/2020/2021 – studiu; 

9. Proiect  de  Lege  privind  adoptarea  unor  măsuri  referitoare  la  

infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile 

implementării reţelelor 5G, procedură de urgență, PL-x 161/2021 – studiu; 

 

Ședinta Comisiei a continuat în ziua de 12 mai 2021 și s-a desfășurat începând 

cu ora 09,30, conform aprobării Biroului Permanent, cu prezența membrilor 

Comisiei atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice.  

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 12 deputaţi, din care 11 deputați 

au fost prezenți în sala de ședință, iar domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a 

participat prin mijloace electronice. Au lipsit de la lucrările Comisiei domnii 

deputați George-Adrian Paladi, Kelemen Attila, Gheorghe Şoldan, Gheorghe Șimon, 

Alexandra Presură, Bogdan-Alin Stoica, George-Cristian Tuță. Lucrările Comisiei 

au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai Dunava.  

Şedinţa Comisiei a avut un singur punct pe ordinea de zi și anume:  

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

nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin 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 de                    

COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscal, procedură de urgență,                         

PL-x 135/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și                

Comisia pentru industrii şi servicii. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, din partea 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 făcut o scurtă prezentare a obiectului de 

reglementare al acestei inițiative legislative. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului, domnul Paul Ene, Secretar de Stat, a subliniat faptul că susține 

amendamentele aduse inițiativei legislative. 

   Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise, primit 

din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și a propus membrilor Comisiei 

adoptarea proiectul de lege, cu amendamente admise, în forma transmisă de Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi.                                  
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare şi membrii Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Comisiei pentru 

industrii și servicii un raport preliminar comun de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru 

modificarea şi completarea 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 de COVID-19, precum şi 

privind unele măsuri fiscale, cu amendamente admise. 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 12 mai 2021 și s-au desfășurat în 

intervalul orar 1530-1800, cu prezența membrilor Comisiei atât la sediul Camerei 

Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice. 

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 16 deputaţi, din care 10 deputați 

au fost prezenți în sala de ședință, iar 6 deputați au participat prin mijloace 

electronice: Bogdan-Alin Stoica, Pollyanna Hanellore Hangan, Alexandra Presură, 

Paul Stancu, Beniamin Todosiu, George-Cristian Tuță. Au lipsit de la lucrările 

Comisiei domnii deputați Gheorghe Șoldan, George-Nicolae Simion și Gheorghe 

Șimon. Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect 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, procedură de urgență, PL-x 364/2020 – aviz; 

2. Proiect 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, PL-x 425/2020 – aviz; 

3. 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, procedură de urgență,                    

PL-x 427/2020 – aviz; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 – PL-x 507/2020 – aviz; 

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

nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, procedură de urgență,              

PL-x 133/2021 – aviz; 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi 

a Legii contabilităţii nr.82/1991, procedură de urgență, PL-x 141/2021 – aviz; 

7. Reexaminarea Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral 

de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara-

Traian Vuia”- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 

Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş 

şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara, Pl-x 478/2020/2021 - fond comun cu Comisia pentru 

constituționalitate 

8. Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 

informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 

5G, procedură de urgență, PL-x 161/2021 – aviz; 

   Sedința a început cu primul punct al ordinii de zi la care a fost înscris 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, procedură de urgență, PL-x 364/2020 – aviz; 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, din partea din partea Ministerului 

Energiei, domnul Akso Derszi, Secretar de Stat. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul Akso Derszi, Secretar de Stat, a 

făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei inițiative legislative. 

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 doi al ordinii de zi a fost înscris 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, PL-x 425/2020 – aviz;  

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, din partea din partea Ministerului 

Finanțelor, Direcția Generală a Vămilor, domnul Claudiu Ardeleanu, director general. 

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 trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă 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, PL-x 427/2020 – aviz; 

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 urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=71&leg=2020&cam=2&pag=comp20210324
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=71&leg=2020&cam=2&pag=comp20210324
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pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, procedură de urgență, 

PL-x 507/2020 – aviz; 

   Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative, având în vedere faptul că 

nu a fost prezent niciun reprezentant al Guvernului.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii 

nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, procedură de urgență, PL-x 133/2021 – aviz; 

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 șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2021 pentru modifcarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991, procedură 

de urgență, PL-x 141/2021 – aviz; 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative, având în vedere faptul că 

nu a fost prezent niciun reprezentant al Guvernului.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă reexaminarea legii privind 

transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea 

Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia”- S.A. din proprietatea 

privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea 

privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea 

privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,                          

Pl-x 478/2020/2021 - fond comun cu Comisia pentru constituționalitate. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, din partea din partea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii, domnul Mihail-George Staicu, director de cabinet al 

Secretarului de Stat.  

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Mihai Stoian, director de 

cabinet al Secretarului de Stat, a făcut o scurtă prezentare a motivelor care au stat la 

baza deciziei Curtii Constitutionale de a declara legea neconstituțională, în ansamblul 

său. 

În  urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei  

pentru politică economică, reformă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

transmită Comisiei pentru constituționalitate un raport preliminar de respingere a 

Legii privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de 

stat la Societatea Naţională ,,Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia” – 

S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată şi în  

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=71&leg=2020&cam=2&pag=comp20210324
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administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. nr. 724 din 7 octombrie 2020, care a declarat legea 

neconstituțională, în ansamblul său. 

La punctul opt al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind adoptarea 

unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes 

naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G, procedură de urgență,                        

PL-x 161/2021 – aviz; 

La dezbaterile ședinței Comisiei au luat parte, din partea din partea Consiliului 

Concurenței, domnii Trifon Belacurencu, consilier, Daniel-Liviu Anghel, șef serviciu 

și Adrian Mitu, inspector principal.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a întrebat membrii Comisiei dacă își 

însușesc propunerile de modificare și completare depuse de operatorii și furnizorii de 

telefonie mobilă. Având în vedere că niciun membru al Comisiei nu și-a însușit 

propunerile de modificare și completare aduse proiectului de lege, 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.  
 

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

lucrările în ziua de 13 mai 2021, în intervalul orar 830 -1300 respectiv 1500-1800 , având 

următoarea ordine de zi:  

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

nr. 81/2019 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 certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 

sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, 

procedură de urgență, PL-x 76/2020 – studiu; 

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

nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care 

se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, procedură de urgență, PL-x 136/2021, 

studiu. 

 

PREŞEDINTE 

 

   Costel Neculai DUNAVA 

                                                        SECRETAR 

 

                       Kelemen Attila  

 
           Consilier parlamentar: 

             Anca Magdalena Chiser                                                                                


