
 

 

 

                                                        Parlamentul României 

                                                           Camera Deputaţilor 

                          Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

Nr. 4c-1/61/18.02.2021 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 16 și 18 februarie 2021 

 

 

 La lucrările Comisiei din ziua de 16 februarie 2021, desfășurată în 

intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1800,  atât cu prezenţa deputaţilor la sediul 

Camerei Deputaţilor cât și prin mijloace electronice, din totalul de 19 de membri 

au fost prezenţi 18 deputaţi.  
 

Astfel, din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost prezenți la sediul 

Camerei Deputaţilor, în sala de ședință, 15 deputați în timp ce doamna deputat  

Maria Stoian, domnul deputat Bogdan-Alin Stoica și domnul deputat                

George-Cristian Tuță au participat la lucrările Comisiei prin mijloace electronice.    

 Doamna deputat Alexandra Presură a 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului    

nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene, procedură de urgență, 

PLx 445/2020 – aviz; 
 

            2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, procedură de urgență,  

Plx 619/2020, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată – aviz; 
 
 

            3. Propuneri de modificare și completare aduse art. 60 privind 

domeniul de activitate al Comisiei, din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu  modificările și completările ulterioare; 
 
 

            4. Informare privind desemnarea participanților din partea Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare la Subcomisia pentru 

dezvoltare durabilă, care își desfășoară activitatea în cadrul Comisiei pentru 

politică externă. 
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      La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2020 privind 

modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului    nr. 5/2020 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru 

prorogarea unor termene, procedură de urgență, PLx 445/2020– 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 doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, procedură de urgență,  Plx 619/2020, Camera Deputaților fiind prima 

Cameră sesizată – aviz. 

     La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu – vicepreședinte - membru executiv 

- Sectorul Asigurărilor - Reasigurărilor  și doamna Cristina Zgonea, șef serviciu. 

     Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu 

– vicepreședinte - membru executiv - Sectorul Asigurărilor - Reasigurărilor a dorit 

să precizeze faptul că susține adoptarea inițiativei legislative, în forma prezentată de 

inițiator. 

În continuare, reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul 

Cristian Roșu – vicepreședinte - membru executiv - Sectorul Asigurărilor - 

Reasigurărilor a răspuns pe larg întrebărilor membrilor Comisiei, în ceea ce privește 

modul de decontare al cheltuielilor de transport, respectiv, de cazare, așa cum este 

reglementat prin inițiativa legislativă comparativ cu situația actuală. De asemenea, 

membrii Comisiei au dorit să știe care este procentul din bugetul autorității, alocat 

pentru aceste cheltuieli cu deplasarea, diurna, respectiv, cazarea și transportul.   

            Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. 

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

(8 voturi împotrivă). 
 

La punctul trei al ordinii de zi s-au pus în dezbatere propuneri de 

modificare și completare aduse art. 60 privind domeniul de activitate al 

Comisiei, din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu  modificările și 

completările ulterioare. 

Prin adresa transmisă de Secretarul General al Camerei Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare ni s-a adus în atenție faptul că, în ședința 

din 8 februarie 2021, Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit un termen 

de 2 săptămâni în care Comisiile pot formula și depune la Comisia pentru 

regulament propuneri de modificare și completare ale art. 60 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în 

vederea punerii  în acord a atribuțiilor și domeniilor de activitate ale acestora, în 

raport cu cele ale noilor Comisii înființate prin Hotărârea Camerei Deputaților                 

nr. 73 din 22 decembrie 2020. 
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     Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei  

să fie de acord cu o serie de completări ale domeniului de activitate al Comisiei. 

  De asemenea, domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a avut o propunere de 

completare a domeniului de activitate al Comisiei. 

     Domnul președinte Costel Neculai Dunava  a supus la vot propunerile de 

completare ale domeniului de activitate al Comisiei. 

     În urma votului, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să 

înainteze Comisiei pentru regulament propunerea din partea Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare, de modificare a domeniului de activitate.  
 

   La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă ”Informarea privind 

desemnarea participanților din partea Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare la Subcomisia pentru dezvoltare durabilă, care își 

desfășoară activitatea în cadrul Comisiei pentru politică externă. 

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare     

și-au exprimat acordul de a face parte din Subcomisia pentru dezvoltare durabilă, 

următorii deputați: 

1. Domnul George-Adrian  PALADI; 

2. Domnul Dumitru-Viorel FOCȘA; 

3. Domnul Kellemen Attila; 

4. Domnul Mihai-Cătălin BOTEZ; 

5.  Domnul Sorin NĂCUȚĂ; 

6. Domnul Beniamin TODOSIU. 
            

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

lucrările în ziua de 18 februarie 2021, în intervalul  830 -1230, având următoarea 

ordine de zi:  

           1.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi 

bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor 

din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de 

credit şi subîmprumutate operatorilor economici, procedură de urgență, PL-x 41/2021 – 

studiu; 

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la Comitetul de 

asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte, PL-x 90/2021 – studiu. 
 

     PREŞEDINTE 
 

        Costel Neculai DUNAVA 
 

 

                                                      SECRETAR 
 

         Bogdan - Alin  STOICA 
                                                                       

            Consilieri parlamentari: 

                         Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    

             Anca Magdalena Chiser 
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