
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/336/16.09.2021 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 15 și 16 septembrie 2021 

 

Lucrările Comisiei au început în ziua de 16 septembrie 2021 și s-au desfășurat 

cu prezenţa deputaţilor atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace 

electronice.  

Din  totalul de 19 de membri au fost prezenţi 16 deputaţi: la sediul Camerei 

Deputaţilor, în sala de ședință, au fost prezenți 14 deputați, iar domnul deputat                    

Beniamin Todosiu a participat la lucrările Comisiei, prin mijloace electronice. Au 

lipsit de la lucrările Comisiei, deputații George-Adrian Paladi, Bogdan-Alin Stoica, 

și George-Cristian Tuță.  

Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a fost înlocuit de domnul deputat 

Adrian-Felician Cozma. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 

31/1990 privind Societățile Comerciale, Plx 220/2018 – fond comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități; 

       2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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, procedură de urgență, – fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii şi servicii,                                                      
PLx 145/2021; 

    3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 

bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la 

Bruxelles, la 5 mai 2020, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată,           

PLx 313/2021 – fond; 

   4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea 

şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., procedură 

de urgență,  PLx 497/2020 –– aviz; 

    5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul fiscal, procedură de urgență, PL-x 186/2021 – aviz; 
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     6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale, procedură de urgență,                                               

PLx 208/2021 – aviz; 

       7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, procedură de 

urgență, PLx 223/2021 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din 

Senat; 

    8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

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

PLx 246/2021 – aviz; 

    9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Plx 285/2021 – aviz. 
 

 

La  primul  punct al  ordinii  de zi  a  fost  înscrisă  propunerea legislativă 

pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile 

Comerciale, Plx 220/2018 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități. 

În urma dezbaterilor acestei propuneri legislative, domnul președinte Costel 

Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar 

de respingere a inițiativei legislative, ce va fi înaintat comisiei sesizate în fond, 

respectiv, Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

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 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, procedură de urgență, – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisia pentru industrii şi servicii,   PLx 145/2021. 

    Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptate a inițiativei legislative, în forma adoptată de 

Senat, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

               În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze Comisiei pentru 

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

privind aprobarea Ordonanţei 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, în forma adoptată de Senat. 
 

 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale 

Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020,  Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată, PLx 313/2021 – fond. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei, aprobarea unui raport de adoptare a proiectului de lege, în 

forma prezentată de inițiator. 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 

respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-

Import a României EXIMBANK- S.A., procedură de urgență,  PLx 497/2020 –– aviz. 

Doamnele deputat Cristina Burciu și Maria Stoian împreună cu domnul deputat 

Sorin Năcuță, le-au prezentat membrilor Comisiei două amendamente, depuse anterior 

la Comisie, aducând argumente în vederea aprobării acestora. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate, de către membrii Comisiei, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și o abținere). 
 

În urma dezbaterilor, 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 majoritate de voturi                        

(2 voturi împotrivă și o abținere). 
 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal, 

procedură de urgență, PL-x 186/2021 – aviz. 
 

În urma dezbaterilor, 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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale, 

procedură de urgență, PLx 208/2021 – aviz. 
 

În urma dezbaterilor, 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 șapte al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2020, procedură de urgență, PLx 223/2021 – aviz comun cu                    

Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 
 

   

          În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 5 abțineri), 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator. 
 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii 

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

creanţelor salariale, procedură de urgență,  PLx 246/2021 – aviz. 
 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 
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de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                               

(un vot împotrivă și o abținere). 
 

La punctul nouă al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,                                               

Plx 285/2021 – aviz. 
 

      Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative, până la primirea 

punctului de vedere din partea Guvernului. 

    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 16 septembrie 2021, în intervalul orar 830 -1300, având următoarea ordine 

de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la            

27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, 

Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica 

Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica 

Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, 

Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, 

Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica 

Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Fnlanda de modificare a Acordului privind 

transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la 

Bruxelles la 21 mai 2014, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată,                                       

PLx 310/2021, aviz  – documentare și consultare; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260 din    

4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  Plx 383/2014, fond – documentare și 

consultare; 

           3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  

PLx 272/2015, fond – documentare și consultare; 

           4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 

privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 

teren și inundațiilor, Plx 261/2018, fond – documentare și consultare; 

           5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 

teren şi inundaţiilor, PLx 236/2020, fond – documentare și consultare. 
 
       

          PREŞEDINTE 
 

  Costel Neculai DUNAVA 
 

                                              SECRETAR 
 

 

      Gheorghe Șoldan 
              Consilieri parlamentari: 
 

    Alina Cristina Hodivoianu     
  

            Anca Magdalena Chiser 


