
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/378/14.10.2021 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 12, 13 și 14 octombrie 2021 

  

Lucrările Comisiei au început în ziua de 12 octombrie 2021 și s-au desfășurat 

cu prezența deputaților atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin intermediul 

mijloacelor electronice.  

Din  totalul de 19 de membri au fost prezenţi 15 deputaţi: la sediul Camerei 

Deputaţilor, în sala de ședință, au fost prezenți 10 deputați, iar domnii deputați                   

Attila Kelemen, Gheorghe Șoldan, George-Cristian Tuță, Radu-Iulian Molnar și Paul 

Stancu au participat, la lucrările Comisiei, prin mijloace electronice. Au lipsit de la 

lucrările acesteia domnii deputați Alin-Bogdan Stoica, George Nicolae Simion, 

Gheorghe Șimon și Beniamin Todosiu.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                              

nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 

Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”- S.A., procedură de urgență,                

PL-x 189/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

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

nr. 27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 21/2021 

pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia” - S.A., procedură de urgență, PL-x 202/2021 - 

fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului              

nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 

privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice, procedură de urgență, PL-x 97/2020 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului               

nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, procedură de urgență, PL-x 385/2020 – aviz; 

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

nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din 

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

procedură de urgență, PL-x 332/2021 – aviz; 
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6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru 

implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării 

bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată 

de România la Paris, la 7 iunie 2017, PL-x 343/2021 – aviz; 

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

nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, procedură de urgență, PL-x 352/2021 – aviz. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării 

unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”- S.A., 

procedură de urgență, PL-x 189/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și bănci un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de 

restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”- S.A., în forma adoptată de 

Senat. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2021 privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de 

restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” - S.A., procedură de urgență, 

PL-x 202/2021 - fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2021 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor 

de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” - S.A., în forma 

adoptată de Senat. 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi 

pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice, procedură de urgență,         

PL-x 97/2020 – aviz. 

La lucrările ședinței a participat, din partea Ministerului Energiei, domnul Ákos 

Derzsi, Secretar de Stat. De asemenea, a participat și doamna Alina Camelia 

Cârlogea, director, din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului. 

Reprezentanții celor două ministere au subliniat faptul că susțin aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice. 

În cadrul dezbaterilor, au fost analizate amendamentele depuse de doamnele 

deputat Cristina Burciu și Maria Stoian, respectiv de domnii deputați Sorin Năcuță, 
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Andrei Daniel Gheorghe și George-Cristian Tuță. Supuse la vot, amendamentele au 

fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice, cu amendamente admise. 

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 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, 

procedură de urgență, PL-x 385/2020 – aviz. 

În cadrul dezbaterilor, au fost analizate amendamentele depuse de doamnele 

deputat Cristina Burciu și Maria Stoian, respectiv de domnii deputați Sorin Năcuță, 

Andrei Daniel Gheorghe și George-Cristian Tuță. Supuse la vot, acestea au fost 

aprobate cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - 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, cu amendamente admise. 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea 

termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru 

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

precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, procedură de urgență,                         

PL-x 332/2021 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

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

ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a 

măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, 

deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017, PL-x 343/2021 

– aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

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

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență,                

PL-x 352/2021 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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 13 octombrie 2021, în intervalul orar 1300-1800 , precum și în ziua 

de 14 octombrie 2021, în intervalul orar  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  
1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a 

societăților, PL-x nr. 60/2018- fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, documentare și consultare; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 a 

societăților, PL-x nr. 61/2018- fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, PL-x nr. 172/2020, 

aviz, documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,     

PL-x nr. 321/2021, aviz, documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, procedură de urgență,      

PL-x nr. 348/2021, aviz, documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente 

proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, procedură 

de urgență, PL-x nr. 384/2021, aviz, documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 84/2021 pentru abrogarea art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, procedură de 

urgență, PL-x nr. 392/2021, aviz, documentare și consultare; 
 

 

 
    

           PREŞEDINTE 
 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

                                                            SECRETAR 
 

    Gheorghe ȘOLDAN 
                      Consultant: 

                                                                                                                         Cristian ISTRATE 
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