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Nr. 4c-1/74/25.02.2021 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021 

 

 La lucrările Comisiei din ziua de 23 februarie 2021, desfășurată în intervalul 

orar 1000-1300, respectiv, 1400-1800,  atât cu prezenţa deputaţilor la sediul Camerei 

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

prezenţi 16 deputaţi.  

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,  Mihai Cătălin Botez, Valentin Ilie  Făgărășian, Anamaria 

Gavrilă, Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță,  Paul Stancu, Maria Stoian și 

Beniamin Todosiu. 

Domnul deputat Bogdan-Alin Stoica și domnul deputat Radu-Dinel Miruță au 

participat la lucrările Comisiei prin mijloace electronice.    

Doamna deputat Alexandra Presură, domnul deputat Gheorghe Șimon și 

domnul deputat George-Cristian Tuță  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. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 200/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la 

obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi 

împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi 

subîmprumutate operatorilor economici, procedură de urgență, PLx 41/2021 – 

aviz; 

            2. Proiectul de Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la 

Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 

PLx 90/2021– aviz. 
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      La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2020 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, 

precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de 

statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, 

procedură de urgență, PLx 41/2021 – aviz. 

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

partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - Departamentul 

pentru privatizare și administrarea participațiilor statului, doamna Claudia Baicu – 

director general adjunct. 

      Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost 

respinsă cu majoritate de voturi. 

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

(6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 

de Senat. 

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

aprobarea cotizaţiei anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru 

dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, PLx 90/2021– aviz; 

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

partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul domnul Bogdan Filip, director 

general. 

            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 24 februarie 2021, în intervalul  1500 -1800, având următoarea 

ordine de zi:  

           1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109/2021) -                        

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat  – studiu.   

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și                                  

Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia 

economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și 

resurse minerale din Senat, şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua de                   

25 februarie 2021. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, au participat la dezbateri toți deputaţii.  
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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, Bogdan-Alin Stoica, Gheorghe Șoldan,  Mihai Cătălin Botez, Anamaria 

Gavrilă, Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță,  Paul Stancu, Maria Stoian și 

Gheorghe Șimon. 

Doamna deputat Alexandra Presură a participat la lucrările comune ale 

Comisiilor prin mijloace electronice.    

Domnul deputat George-Cristian Tuță a fost înlocuit de domnul deputat Mircea 

Fechet. 

Domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian a fost înlocuit de domnul deputat 

Mircea Fechet. 

Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a fost înlocuit de domnul deputat Liviu-Ionuț 

Moșteanu. 

Domnul deputat Radu-Dinel Miruță a fost înlocuit de domnul deputat Dragoș-

Cătălin Teniță. 

Domnul deputat Beniamin Todosiu a fost înlocuit de doamna deputat Oana-

Marciana Özmen. 

Din partea membrilor Comisiilor reunite au fost propuse două nominalizări de 

președinți de ședință, și anume, domnul deputat Costel Neculai Dunava, președintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, respectiv, domnul deputat 

Sándor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Cu majoritate de voturi s-a hotărât ca domnul deputat Sándor Bende, preşedintele 

Comisiei pentru industrii, să conducă lucrările ședinței comune. 

Lucrările şedinţei comune (exceptând ultimul ordonator de credit, AAAS) au 

fost conduse de domnul deputat Sandor Bende, preşedintele Comisiei pentru industrii 

şi servicii. 

 La lucrările comune ale celor patru Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 

următorii reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna director 

Daniela Șchiopu, doamna consilier Tania Șerban și domnul consilier Daniel Samoilă. 

 

Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109/2021) -                        

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat.  – aviz comun. 

 Au fost depuse amendamente de deputați și senatori la proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2021 și anexele la acesta. 
 

Avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 s-a făcut, etapizat, 

pentru următorii ordonatori de credite:  

- Consiliul Concurenței (anexa 3/08);  

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52);  

- Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13).  

Comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, 

respectiv, Comisia economică, industrii și servicii din Senat 
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- Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (anexa 3/35);  

- Ministerul Energiei (anexa 3/36);  

- Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13).  

Comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, 

respectiv, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru energie, 

infrastructură energetică și resurse minerale din Senat 
 

            - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) 

Comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat   

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Consiliului Concurenței: domnul președinte Bogdan Marius Chirițoiu, domnul Dan 

Picu, secretar general, doamna director Dana Stroie și domnul inspector Adrian Mitu. 
 

Domnul președinte Bogdan Marius Chirițoiu a răspuns întrebărilor domnilor 

deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (28 voturi pentru și 19 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08) au fost avizate 

favorabil. 
 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor: doamna președinte Florentina 

Drăgan. 

Doamna președinte Florentina Drăgan a răspuns întrebărilor domnilor deputați și 

senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 

(anexa 3/52). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (28 voturi pentru și 18 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 

3/52) au fost avizate favorabil.  
 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Secretariatului General al Guvernului: domnul Tiberiu Horațiu Gorun, secretar 

general al Guvernului. 
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Domnul Tiberiu Horațiu Gorun, secretar general al Guvernului a răspuns 

întrebărilor domnilor deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator 

principal de credit, principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2021 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General 

al Guvernului (anexa 3/13). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (27 de voturi pentru și 16 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost 

avizate favorabil. 
 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: domnul ministru 

Claudiu Iulius Gavril Năsui. 

Domnul ministru Claudiu Iulius Gavril Năsui a răspuns întrebărilor domnilor 

deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credite, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

Domnul președinte Sándor Bende  a supus la vot amendamentele depuse la 

proiectul de buget al Ministerului Economiei de deputații și senatorii Grupurilor 

parlamentare PSD din Camera Deputaţilor şi Senat.  

Parlamentarii PSD au dorit să-și exprime nemulțumirea cu privire la faptul că nu 

au fost lăsați să-și prezinte amendamentele, respectiv, de a explica motivația acestora.  

Supuse la vot, amendamentele au fost respinse, cu majoritate de voturi (29 voturi 

pentru și 7 împotrivă). După exprimarea votului, unii parlamentari PSD au menționat 

faptul că nu au fost lăsați să-și exprime votul asupra amendamentelor. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (32 de voturi pentru și 17 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

(anexa 3/35) au fost avizate favorabil, cu amendamente respinse.  
 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Ministerului Energiei: domnul ministru Virgil Daniel Popescu. 

Domnul ministru Virgil Daniel Popescu a răspuns întrebărilor domnilor deputați 

și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

Domnul președinte Sándor Bende le-a precizat domnilor deputați și senatori că 

există un singur amendament depus la proiectul de buget al Ministerului Energiei.  
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Autorii amendamentului, parlamentarii grupului PSD, au susținut amendamentul 

depus. 

Domnul ministru Virgil Daniel Popescu a precizat faptul că nu se poate admite 

un astfel de amendament deoarece acesta reprezintă un ajutor de stat care nu poate fi 

acordat, conform prevederilor legislației Uniunii Europene. 

Domnul președinte Sándor Bende a propus respingerea acestui amendament. 

Supus la vot, amendamentul a fost respins, cu majoritate de voturi.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (33 de voturi pentru și 18 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) au fost avizate favorabil,                     

cu un amendament respins.  
 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

Secretariatului General al Guvernului: domnul Tiberiu Horațiu Gorun, secretar 

general al Guvernului. 

Domnul Tiberiu Horațiu Gorun, secretar general al Guvernului a răspuns 

întrebărilor domnilor deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator 

principal de credit, principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2021 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General 

al Guvernului (anexa 3/13). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (34 de voturi pentru și 21 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost 

avizate favorabil. 
 

În continuare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

Camera Deputaţilor și Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au analizat 

proiectul   Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire la proiectul 

de buget al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. 

Din partea membrilor Comisiilor reunite au fost propuse două nominalizări de 

președinți de ședință, și anume, domnul deputat Costel Neculai Dunava, președintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, respectiv, doamna senator 

Silvia Monica Dinică, preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat. 

Cu majoritate de voturi s-a hotărât ca doamna senator Silvia Monica Dinică, 

preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, să conducă lucrările 

ședinței comune. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 

din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Autorității pentru 

Administrarea Activelor Statului: domnul  Claudiu Constantin Năstasă, președinte 

interimar. 

Domnul  Claudiu Constantin Năstasă, președinte interimar, a răspuns întrebărilor 

domnilor deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de 

credite, principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi 
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anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea 

Activelor Statului (anexa 3/53). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (14 voturi pentru și 5 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 

3/53) au fost avizate favorabil.  

 

 

 

 

     PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                      SECRETAR 

 

         Bogdan - Alin  STOICA 

                                                                       

 
                   Consilieri parlamentari: 

                    Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    

                    Anca Magdalena Chiser 
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