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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 16, 17 și 18 martie 2021 

 

 

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

intervalul orar 1000-1200, orar 1530-1800,   cu prezența membrilor Comisiei atât la 

sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice.  

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

Deputaţilor, în sala de ședință, următorii deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina 

Burciu, George-Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa, Gheorghe Șoldan, Mihai-

Cătălin Botez, Anamaria Gavrilă, Sorin Năcuță, Maria Stoian, Beniamin Todosiu și 

George-Cristian Tuță. 

Doamnele deputat Alexandra Presură și Pollyanna Hanellore Hangan precum 

și domnii deputați  Bogdan-Alin Stoica și Attila Kelemen au participat prin mijloace 

electronice, la lucrările Comisiei.    

Au lipsit de la lucrările Comisiei următorii deputați: Andrei Daniel Gheorghe, 

Radu-Dinel Miruță, Paul Stancu și 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 impozitarea zero a industriei HoReCa,         

PLx 44/2021 – aviz; 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor 

aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia 

COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea 

unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene 

române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru 
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compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-

19, procedură de urgență, PLx 667/2020 – aviz. 
 

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

impozitarea zero a industriei HoReCa, PLx 44/2021 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, prin mijloace electronice, din 

partea Ministerului Finanțelor, doamna Gica Marenca, consilier, doamna Oana 

Stoica, consilier și doamna Teodora Bărăgan, consilier. 

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 respinsă cu majoritate de voturi                                 

(6 voturi împotrivă). 

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi           

(6 voturi împotrivă), avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative. 
     

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2020 privind unele 

măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul 

crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii 

"Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi 

Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice 

suferite în contextul pandemiei de COVID-19, procedură de urgență,                  

PLx 667/2020 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative pentru o săptămână deoarece la 

dezbateri nu a participat niciun reprezentant al 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 17 martie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în 

ziua de 18 martie 2021, în intervalul  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

           1.  Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr. 82 din 21 iulie 1992 

privind rezervele de stat, Pl-x  618/2020 – studiu; 

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

nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi 

regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2020 privind 



instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania 

naţională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air 

Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul 

pandemiei de COVID-19, PL-x  667/2020 – studiu;  

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

nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 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       

COVID 19, PL-x  114/2021 – studiu;  

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

nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de 

credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori,                           

PL-x  116/2021 – studiu. 
 

 

 

     PREŞEDINTE 
 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

                                                      SECRETAR 

 

           Gheorghe ȘOLDAN 
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