
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

Nr. 4c-1/90/11.03.2021 
 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 9, 10 și 11 martie 2021 

 

 

Lucrările Comisiei au început în ziua de 9 martie 2021 și s-a desfășurat                            

în intervalul orar 1400-1800,  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, Attila Kelemen, Gheorghe 

Șoldan, Sorin Năcuță, Paul Stancu, Maria Stoian și Gheorghe Șimon. 

Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan, respectiv domnii deputați 

Bogdan-Alin Stoica și Mihai-Cătălin Botez și au participat la lucrările Comisiei prin 

mijloace electronice.    

Au lipsit de la lucrările Comisiei următorii deputați: Alexandra Presură, 

Gheorghe Andrei Daniel, Anamaria Gavrilă, Radu-Dinel Miruță, Beniamin Todosiu 

și George-Cristian Tuță.   

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava.  

      Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

           1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 

importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, procedură de urgență,        

PLx 368/2020 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare 

a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, procedură de urgență,                                  

PLx 11/2021 – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate 

privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în 

administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub 



 2 

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, procedură de 

urgență, PLx 28/2021 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului, 

procedură de urgență, PLx 34/2021 – aviz; 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor - O uniune a 

pieţelor de capital pentru cetăţeni şi întreprinderi – un nou plan de acţiune, 

document nelegislativ, COM(2020) 590 final – examinare în fond. 
 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 

privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 

produse militare, procedură de urgență, PLx 368/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Agenției 

Naționale pentru Controlul Exporturilor – ANCEX, domnul Eugen Mihuț, director 

general, respectiv Iulia Vlădescu, 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 aprobată cu unanimitate de voturi.     

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 170/2020 privind acţiunile în 

despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de 

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei                 

nr. 21/1996, procedură de urgență, PLx 11/2021 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Consiliului 

Concurenței, domnul Daniel Anghel, șef serviciu, respectiv domnul Adrian Mitu, 

inspector de concurență. 

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 trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor 

bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa 

proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de 

apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Turismului, procedură de urgență, PLx 28/2021 – aviz. 

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

partea  Secretariatului General al Guvernului, Administrația Națională a Rezervelor 

de Stat și Probleme Speciale, domnul Gheorghe Alecsei, președinte.  
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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 patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în 

domeniul registrului comerţului, procedură de urgență, PLx 34/2021 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului Justiției, 

domnul Mircea Ursuța, secretar de stat, respectiv doamna Bianca Dumbravă, 

consilier.  

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

avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise. 

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

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și 

Comitetul Regiunilor - O uniune a pieţelor de capital pentru cetăţeni şi 

întreprinderi – un nou plan de acţiune, document nelegislativ,                                     

COM(2020) 590 final – examinare în fond. 

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

partea Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Alina Raluca Țariuc, șef 

serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei un 

proiect de opinie favorabil cu privire la documentul nelegislativ, care a făcut obiectul 

dezbaterilor. 

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

Proiectul de opinie urmează să fie înaintat Comisiei pentru afaceri europene. 
 

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

lucrările în ziua de 10 martie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în ziua 

de 11 martie 2021, în intervalul  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

           1.  Proiectul de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa,                    

PL-x  44/2021 – studiu; 

2.  Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a implicării 

angajaţilor în procesele decizionale la nivelul angajatorilor, PL-x  73/2021 – studiu. 

 

     PREŞEDINTE 
 

        Costel Neculai DUNAVA 

 
 

                                                      SECRETAR 
 

           Gheorghe ȘOLDAN 

 

                                                                       
                Consilieri parlamentari: 

     Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    

                                                                                                                 Anca Magdalena Chiser 
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