
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

          Nr. 4c-1/244/20.05.2021 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 18, 19 și 20 mai 2021 

 

 

Ședinta Comisiei a început în ziua de 18 mai 2021 și s-a desfășurat în intervalul 

orar 1000– 1200 respectiv 1530– 1800, cu prezența membrilor Comisiei atât la sediul 

Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace electronice.  

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 16 deputaţi, din care 14 deputați 

au fost prezenți în sala de ședință, iar prin mijloace electronice, domnii deputați 

Gheorghe Șoldan și Kelemen Atila.  

Au lipsit de la lucrările Comisiei domnii deputați Andrei Daniel Gheorghe 

Andrei, Bogdan-Alin Stoica și 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în 

România, procedură de urgență, PL x 507/2020 – aviz; 

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

nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care 

se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, procedură de urgență, PL x 136/2021, 

aviz; 

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

nr.13/2021 pentru modifcarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

şi a Legii contabilităţii nr.82/1991, procedură de urgență, PL x 141/2021 – aviz; 

4. Proiect  de   Lege  pentru  aprobarea  Ordonanţei de  urgenţã  a   Guvernului  

nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din 

sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, 

procedură de urgență, PL x 76/2020 – fond comun cu Comisia pentru buget, fnanţe 

şi bănci și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. 
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Ședința a început cu primul punct al ordinii de zi la care a fost înscris proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2020 privind 

unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 

externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, procedură de 

urgență, PL-x 507/2020 – aviz; 

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

din partea  Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, doamna Mihaela-

Cătălina Bădoiu, secretar de stat și doamna Aneta Stoica, consilier superior. 

Reprezentantul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, doamna 

Mihaela-Cătălina Bădoiu, secretar de stat, a făcut o scurtă prezentare a obiectului de 

reglementare al acestei inițiative legislative și a răspuns întrebărilor membrilor 

Comisiei.  

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 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor 

de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 

2022, procedură de urgență, PL-x 136/2021 – aviz; 

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

partea din partea Ministerului Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, doamna 

Tatiana Preda, director adjunct. 

Reprezentantul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, doamna Tatiana 

Preda, director adjunct a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al 

acestei inițiative legislative și a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. 

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.13/2021 pentru modifcarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii 

nr.82/1991, procedură de urgență, PL x 141/2021 – aviz;  

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

partea din partea Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Ovidiu Heiuș, Secretar de 

Stat. 

   Reprezentantul Ministerului Finanțelor, domnul Lucian Ovidiu Heiuș, 

Secretar de Stat a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei 

inițiative legislative. 

Amendamentele transmise membrilor Comisiei din partea Ministerului 

Finanțelor au fost însușite în cadrul dezbaterilor de toți membrii Comisiei. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de 

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

la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc 

important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de 

seră în preţul energiei electrice, procedură de urgență, PL x 76/2020 – fond comun 

cu Comisia pentru buget, fnanţe şi bănci și Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic. 

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

din partea Ministerului Energiei, domnul Akso Derszi ,Secretar de Stat. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul Akso Derszi, Secretar de Stat, a 

făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestei inițiative legislative 

și a răspuns pe larg, întrebărilor membrilor Comisiei.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

avizele favorabile primite din partea Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.   

De asemenea, domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor 

Comisiei avizul favorabil, cu amendamente admise, primit din partea Comisiei 

pentru industrii și servicii.  

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

pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să înainteze Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru mediu 

şi echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege supus 

dezbaterilor, cu amendamente admise și respinse.  

 

Lucrările Comisiei au continuat în data de 19 mai 2021, în intervalul orar                

1500-1800, respectiv în data de 20 mai 2021, în intervalul orar 830 -1300, cu 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 respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea 

şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., procedură 

de urgență, Plx 497/2020 - studiu. 

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

nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul fiscal, procedură de urgență, PL-x 186/2021,  

studiu; 

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

nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
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nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, procedură de 

urgență, Plx 190/2021 – studiu; 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

achiziţiilor publice, procedură de urgență, Plx 191/2021 – studiu; 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.15/2021 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 

Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a 

Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, procedură de urgență, PL-x 145/2021,  

studiu. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

   Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                        SECRETAR 

 

                       Kelemen Attila  

 

 

 

 

 
           Consilier parlamentar 

 

             Anca Magdalena Chiser                                                                                


