
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/28/10.02.2022 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 8, 9 și 10 februarie 2022 

  

Lucrările Comisiei au început în ziua de 8 februarie 2021 și s-au desfășurat cu 

prezența deputaților atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin intermediul 

mijloacelor electronice.  

Din  totalul de 18 de membri au fost prezenţi 17 deputaţi: la sediul Camerei 

Deputaţilor, în sala de ședință, au fost prezenți 15 deputați, iar domnii deputați                   

Gheorghe Șoldan și Paul Stancu au participat, la lucrările Comisiei, prin mijloace 

electronice. A lipsit de la lucrările acesteia domnul deputat Gheorghe Șimon. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare 

şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la              

26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021, procedură de urgență,                

PL-x 1/2022 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, 

procedură de urgență, PL-x 543/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci; 

3. Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în 

procesele decizionale la nivelul angajatorilor, PL-x 73/2021 – aviz; 

4. Propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii accesorii, Pl-x 236/2021 – 

aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale,                       

PL-x 363/2021 – aviz; 

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

nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat, procedură de urgență,     

PL-x 596/2021 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din 

cadrul Senatului; 

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

nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, 
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prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC BANK S.A., 

procedură de urgență, PL-x 598/2021 – aviz comun cu Comisia economică, 

industrii și servicii din cadrul Senatului. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea 

Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia 

Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 

15 decembrie 2021, procedură de urgență, PL-x 1/2022 - fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

doamna Boni Florinela Cucu, director general al Direcției Generale pregătire 

ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționale din cadrul 

Ministerului Finanțelor. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru 

aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre 

Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la 

Bruxelles la 15 decembrie 2021, în forma prezentată de inițiator. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi (1 vot 

împotrivă).  

Raportul preliminar de adoptare va fi transmis Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci.  

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

modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a 

depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, procedură de urgență,           

PL-x 543/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

Camera Deputaţilor a hotărât, în cadrul ședinței din data de 2 februarie 2022, 

retrimiterea inițiativei legislative către cele două Comisii sesizate în fond, în 

vederea examinării și depunerii unui nou raport comun, conform înțelegerii 

Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

La lucrările ședinței au participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

doamna Boni Florinela Cucu, director general al Direcției Generale pregătire 

ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționale din cadrul 

Ministerului Finanțelor, precum și domnul Petre Tulin, director general în cadrul 

Fondului de garantare a depozitelor bancare. 

În cadrul dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat 

membrilor Comisiei punctul de vedere transmis de către Banca Națională a României, 

care prevede faptul că instituția este de acord cu FGDB în sensul nesusținerii 

amendamentului propus la art. 98 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 311/2015. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de 
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garantare a depozitelor bancare, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport suplimentar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de 

garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, în forma 

adoptată de Senat, cu amendamente respinse. 

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

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să întocmească un raport comun 

suplimentar, prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 

privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor 

bancare, în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse. 

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

măsuri de îmbunătăţire a implicării angajaţilor în procesele decizionale la nivelul 

angajatorilor, PL-x 73/2021 – aviz.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

implicării angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor, în forma 

adoptată de Senat. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă și o abținere). 

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

anularea unor obligaţii accesorii, Pl-x 236/2021 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind anularea unor obligaţii 

accesorii. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii 

nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, PL-x 363/2021 – 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 majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat, procedură de urgență, PL-x 596/2021 – aviz comun cu Comisia 

economică, industrii și servicii din cadrul Senatului. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de inițiator. 
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Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi 

împotrivă și o abținere). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui 

împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de 

acţionar, către CEC BANK S.A., procedură de urgență, PL-x 598/2021 – aviz comun 

cu Comisia economică, industrii și servicii din cadrul Senatului. 

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. 

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

lucrările în ziua de 9 februarie 2022, în intervalul orar 1300-1800 , precum și în ziua 

de 10 februarie 2022, în intervalul orar  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi 

în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, procedură de 

urgență, PL-x 178/2021, fond comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii si Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice- documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, PL-x 320/2021, fond comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii si Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic- 

documentare și consultare; 

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

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - 

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, aprobată prin 

art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, fond comun cu 

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

servicii, PL-x 146/2021- documentare și consultare; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind 

Codul Fiscal, Pl-x 617/2020, aviz- documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 

lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,                   

PL-x 367/2021, aviz- documentare și consultare; 
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6. Propunerea legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 

2015 privind Codul fiscal, Pl-x 456/2021, aviz- documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 498/2021, aviz- documentare și consultare; 

8. Propunerea legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la 

servicii de internet în bandă largă, la punct fix, Pl-x 575/2021, aviz- 

documentare și consultare. 
 

 
 

 

 

 

 

    

           PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
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    Bogdan-Alin STOICA 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                      

         

      

 

                                                                                                                      Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Anca Magdalena CHISER 
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