Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Nr. 4c-1/ 408 /28.10.2021
SINTEZA
lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și
privatizare din zilele de 26, 27 și 28 octombrie 2021
Lucrările Comisiei au început în ziua de 26 octombrie 2021 și s-au desfășurat
cu prezența deputaților, la sediul Camerei Deputaților, având și posibilitatea de a
participa prin intermediul mijloacelor electronice.
Din totalul de 19 membri au fost prezenți 14 deputaţi, și anume: Costel
Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa,
Attila Kelemen, Bogdan Alin-Stoica, Mihai-Cătălin Botez, Radu-Iulian Molnar,
Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță, Paul Stancu, Beniamin Todosiu, Maria
Stoian, George-Cristian Tuță.
Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat Alexandra Presură, precum și
domnii deputați Gheorghe Șoldan, Andrei Daniel Gheorghe, 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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990
a societăților, Pl-x 60/2018 - fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și
imunități
2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990
a societăților, Pl-x 61/2018 - fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și
imunități
3. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și
completările ulterioare, PL-x 172/2020 - aviz;
4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, PL-x 321/2021 - aviz;
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale,
procedură de urgență, PL-x 348/2021 – aviz
6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea
cooperației agricole nr. 566/2004, Pl-x 364/2021 - aviz;
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor

aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și
Investiții, procedură de urgență, PL-x 384/2021 - aviz;
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor
termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte
normative, procedură de urgență, PL-x 392/2021 - aviz.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă
pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților, Pl-x 60/2018
– fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru
modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a societăților, Pl-x 61/2018- fond
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.
Cele două puncte ale ordinii de zi au fost dezbătute împreună, ca urmare a
faptului că au același obiect de reglementare, respectiv modificarea și completarea
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei
raportul preliminar de respingere a celor două propuneri legislative, primit din
partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor comisiei
aprobarea unui raport comun de respingere a acestor propuneri legislative.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
160/2012, cu modificările și completările ulterioare, PL-x 172/2020, aviz.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege pentru completarea articolului 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare.
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
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 321/2021 - aviz.
La lucrările ședinței au participat, prin mijloace electronice, din partea
Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Ovidiu Heiuș, Secretar de Stat, precum și
doamna Georgeta Toma, Șef serviciu.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat.
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea
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Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru
plata creanțelor salariale, procedură de urgență, PL-x 348/2021 - aviz.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, 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 înscrisă propunerea legislativă pentru
modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004,
Pl-x 364/2021- aviz.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de inițiator.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2021 pentru stabilirea
unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din
cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, procedură de urgență, PL-x 384/2021
- aviz.
La lucrările ședinței au participat, prin mijloace electronice, din partea
Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Ovidiu Heiuș, Secretar de Stat, precum și
doamna Georgeta Toma, șef serviciu.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat.
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul opt al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2021 pentru abrogarea
art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,
precum și a altor acte normative, procedură de urgență, PL-x 392/2021 - aviz.
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei
avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat.
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 27 octombrie 2021, în intervalul orar 830 -1100, respectiv
1400 -1800, precum și în ziua de 28 octombrie 2021, în intervalul orar 830 -1300, având
următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii
comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
PL-x 217/2018 - documentare si consultare;
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei, Pl-x 433/2021- documentare și
consultare;
3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, PL-x 191/2020 - documentare si consultare;
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4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, PL-x 319/2020 - documentare
și consultare;
5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 547/2020 - documentare și
consultare;
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare,
Pl-x 304/2021 - documentare și consultare;
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, PL-x 444/2021,
documentare si consultare.

PREŞEDINTE
Costel Neculai DUNAVA
SECRETAR
Bogdan Alin STOICA
Consilier parlamentar
Anca Magdalena CHISER

Consultant
Cristian ISTRATE
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