
 

 
 

Parlamentul României 
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          Nr. 4c-1/430/11.11.2021 

 

SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din zilele de 9, 10 și 11 noiembrie 2021 

 

Ședinta Comisiei a început în ziua de 9 noiembrie 2021, cu prezența membrilor 

Comisiei atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice.  

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, în sala 

de ședință, 17 deputaţi, și anume: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-

Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa, Attila Kelemen, Bogdan Alin-Stoica, Gheorghe 

Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, Gheorghe-Andrei Daniel, Pollyanna-Hanellore 

Hangan, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, George Nicolae Simion, Beniamin 

Todosiu, Maria Stoian, Gheorghe Șimon, Paul Stancu. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar a participat la lucrările Comisiei prin 

intermediul mijloacelor electronice. 

A lipsit de la lucrările Comisiei domnul deputat George-Cristian Tuță. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru completarea art. 131 din Legea societăților                     

nr. 31/1990, PL-x 554/2017 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități; 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 

din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat 

pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, 

precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 

privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, procedură de urgență, PL-x 

385/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

muncă și protecție socială; 

3. Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general 

aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România, PL-x 114/2020 – aviz; 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
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unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 

indirect o participație majoritară, Pl-x 155/2021 – aviz; 

5. Proiect de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal și modificarea art. 13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscal, PL-x 197/2021 – aviz; 

6. Proiect de Lege pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea                 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 436/2021 – aviz; 

7. Proiect de Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea                              

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 439/2021 – aviz. 

Ședința a început cu primul punct al ordinii de zi la care a fost înscris proiectul 

de Lege pentru completarea art. 131 din Legea societăților nr. 31/1990,                         

PL-x 554/2017 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice, din partea  

Ministerului Justiției, doamna Ana-Maria Bârlădeanu, consilier juridic. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de respingere a proiectului  de Lege pentru completarea        

art. 131 din Legea societăților nr. 31/1990 transmis de Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

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

majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), să înainteze Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a proiectului  de Lege 

pentru completarea art. 131 din Legea societăților nr. 31/1990, în forma adoptată 

de Senat.                      

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

Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 60/2021 privind modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de 

protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici 

pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii 

minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de 

a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 

la nivelul Uniunii Europene, procedură de urgență, PL-x 385/2021 – fond comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, din partea Ministerului Energiei, 

domnul Akos Dorzsi, Secretar de Stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei, să 

înainteze celorlalte două comisii sesizate în fond, Comisia pentru industrii și servicii 

și Comisia pentru muncă și protecție socială, un raport preliminar de adoptare a  

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului         

nr. 60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza 

planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a 

aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 

cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 



 3 

instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a 

scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 

la nivelul Uniunii Europene, 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 pentru 

reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de 

dezvoltare din România, PL-x 114/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice, din partea 

Băncii Naționale a României, doamna Oana Bălănescu, expert principal și doamna 

Carmen Popescu, expert. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

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

avizarea negativă a proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind 

cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România. 

La  punctul  patru  al  ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă 

pentru modificarea Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară, Pl-x 155/2021 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice, din partea 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Adrian Stefănel 

Manafu, director general, Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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 

completarea art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art. 13 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, PL-x 197/2021 – aviz. 

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 majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

procedură de urgență, PL-x 436/2021 – aviz. 

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 șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                     

PL-x 439/2021 – aviz. 

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. 

Lucrările Comisiei au continuat în data de 10 noiembrie 2021, în intervalul 

orar 830-1800, respectiv în data de 11 noiembrie 2021, în intervalul orar 830 -1300, cu 
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prezența membrilor Comisiei atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace 

electronice. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului    

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene, procedură de urgență, PL-x 93/2019 – aviz – documentare și 

consultare; 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de 

urgență, PL-x 239/2019 – aviz –  documentare și consultare; 

3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, procedură de urgență, PL-x 14/2020 – aviz –  documentare și 

consultare; 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice, procedură de urgență, PL-x 113/2020 – aviz – 

documentare și consultare; 

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

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, 

procedură de urgență, PL-x 434/2021 – aviz – documentare și consultare; 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură 

de urgență, PL-x 464/2021 – aviz – documentare și consultare; 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor 

publice, procedură de urgență, PL-x 507/2021 – aviz – documentare și consultare. 

 

 

PREŞEDINTE 
 

   Costel Neculai DUNAVA 

 

 

SECRETAR 
 

Gheorghe ȘOLDAN  

 

 
          Chiser Anca Magdalena 

Consilier parlamentar 

 

Bondar Maria Emanuela 

Consultant parlamentar 

 


		2021-11-15T15:46:34+0200
	Constantinescu Anda-Elena




