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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 5, 7 și 8 octombrie 2020   

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, 

prin mijloace electronice, în data de 5 octombrie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi. Domnii deputați 

Mihalescul Dumitru, Durbacă Eugen și Prisnel Adrian-Claudiu au lipsit de la lucrările 

ședinței.  

Lucrările ședinței, desfășurată prin mijloace electronice, au fost conduse de domnul 

președinte Gheorghe Șimon. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2020 

privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu 

pentru panificaţie, procedură de urgență, PL-x 575/2020 – aviz. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea 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 

COVID-19, procedură de urgență, PL-x 577/2020 – aviz. 

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

nr.143/2020 pentru modificarea 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, procedură de urgență, PL-x 580/2020 – aviz. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.146/2020 

privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial 

şi a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia, procedură de urgență,                                

PL-x 583/2020 – aviz. 

5. Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi 

sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile,                        

PL-x 599/2020 – aviz. 
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6. Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 600/2020 – aviz. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii 

ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu pentru panificaţie, procedură de urgență, 

PL-x 575/2020 – aviz. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.     

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

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 COVID-19, procedură de urgență, 

PL-x 577/2020 – aviz. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Transporturilor, domnul Mihai Ionescu, directorul Direcției Transport Aerian. Domnia sa a 

prezentat obiectul de reglementare al acestui proiect de lege și anume instituirea cadrului 

legal pentru acordarea unor ajutoare de stat pentru Compania naţională de transporturi 

aeriene române - TAROM S.A. şi Blue Air Aviation S.A., în scopul compensării 

pierderilor suferite în contextul pandemiei COVID-19, prin care se autorizează Ministerul 

Finanţelor Publice să emită, la solicitarea TAROM, respectiv Blue Air, câte o garanţie de 

stat pentru contractarea de către beneficiari a unui împrumut în limita sumei de 

312.744.200 lei, respectiv 300.775.000 lei, pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.   
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea 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, procedură de 

urgență, PL-x 580/2020 – aviz. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.   
La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM 

FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat 

asociată acestuia, procedură de urgență, PL-x 583/2020 – aviz. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.   
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La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social 

prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile, PL-x 599/2020 – aviz. 

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

(1 vot împotrivă și o abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

adoptată de Senat.   

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

impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin 

completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 600/2020 – aviz. 

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

(1 vot împotrivă și o abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

adoptată de Senat.   

 

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

lucrările, prin mijloace electronice, în zilele de 7 octombrie, respectiv, 8 octombrie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi toți deputaţii. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015  

privind Codul Fiscal, PL-x nr. 182/2020 – studiu; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul  

fiscal, PL-x nr. 191/2020 – studiu; 

3. Propunerea legislativă pentru  modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind  

Codul de procedură fiscală, Pl-x nr. 262/2020 – studiu. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe ȘIMON 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Consilier parlamentar: 

                     

    Anca Magdalena Chiser                                
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