
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/146/15.04.2021 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2021 

 

 

La lucrările Comisiei din ziua de 13 aprilie 2021, desfășurată în intervalul 

orar 1000-1200, respectiv, 1530-1800,  atât cu prezenţa deputaţilor la sediul Camerei 

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

prezenţi 17 deputaţi.  

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

Deputaţilor, în sala de ședință, 14 deputați în timp ce domnii deputați: Attila Kelemen, 

Paul Stancu și George-Cristian Tuță au participat la lucrările Comisiei prin mijloace 

electronice.    

 Domnul deputat Gheorghe Șoldan și domnul deputat Radu-Dinel Miruță au 

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. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, PLx 361/2020 – aviz; 

            2. 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,                            

PLx 364/2020– aviz; 

3. 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, PLx 425/2020– aviz; 

4. Proiectul 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, PLx 427/2020– aviz; 
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5. Proiectul de Lege Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 

finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, PLx 476/2021– aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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, PLx 507/2020– aviz; 

7. Proiectul 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, PLx 133/2021– aviz; 

8. 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, 

PLx 141/2021– aviz; 

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-

militar, semnat la Bucureşti, la  5 septembrie 2020, procedură de urgență,            

PLx 143/2021– aviz; 

10. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea 

politicii comerciale – O politică comercială deschisă, durabilă și fermă, inițiativă 

prioritară,  COM (2021) 66 – examinare în fond, proiect de opinie.  

 

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

pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 361/2020 – aviz. 

În urma dezbaterilor a reieșit faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică, 

deoarece prevederile acesteia nu sunt corelate cu cele cuprinse în Regulamentul (UE) 

nr. 651/2014 al Comisiei din 17.06.2014. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative.  

 Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (6 abțineri). 

 

    La punctul doi al ordinii de zi 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,  PLx 364/2020– aviz. 

Din partea Ministerului Energiei, a participat, prin mijloace electronice, domnul 

Niculae Havrileț, consilier cabinet secretar de stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 

în vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului, la nivel de secretar de stat. 

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

PLx 425/2020– aviz. 
 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 

în vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

                                 

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul 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, PLx 427/2020– aviz. 

 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 

în vedere faptul că la lucrările Comisiei 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 Proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, PLx 476/2021– aviz. 
 

Reprezentantul Ministerului Culturii, domnul Andras Demeter, secretar de stat, a 

prezentat pe scurt obiectul de reglementare al acestui proiect de lege și a răspuns 

întrebărilor membrilor Comisiei. 

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 majoritate de voturi (o abținere). 
 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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, PLx 507/2020– aviz. 
 

 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 
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în vedere faptul că la lucrările Comisiei 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 înscris proiectul 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, PLx 133/2021– aviz. 

 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 

în vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii      

nr. 82/1991, procedură de urgență, PLx 141/2021– aviz. 
 

 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având 

în vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

 

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

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la  

5 septembrie 2020, procedură de urgență, PLx 143/2021– aviz. 

 

Reprezentantul Ministerul Apărării Naționale, domnul Marius Bălu, secretar de 

stat, a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al acestui proiect de lege și a răspuns 

întrebărilor membrilor Comisiei. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

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

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere). 

 

 

La punctul zece al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii comerciale – O politică comercială 

deschisă, durabilă și fermă, inițiativă prioritară,  COM (2021) 66 – examinare în 

fond, proiect de opinie.  
  

 

  Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 

vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 
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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 14 aprilie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în 

ziua de 15 aprilie 2021, în intervalul  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul 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, 

procedura de urgență,  PLx 76/2020 – studiu; 

2. Lege 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, reexaminare, PLx 478/2020/2021 – studiu; 

3. Proiectul 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, procedura de urgență,                                                        

PLx 135/2021 – studiu. 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

   Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

                                                        SECRETAR 
 
 

                  Bogdan-Alin STOICA 

 

 
            Consilieri parlamentari: 

                                                                                                 Anca Magdalena Chiser 

 Alina Cristina Hodivoianu    
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