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Ședinta Comisiei a început în ziua de 25 mai 2021 și s-a desfășurat cu prezența 

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

 Şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor respectiv, Comisia 

economică, industrii şi servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și 

piață de capital din Senat. 

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 17 deputaţi, din care 10 deputați 

au fost prezenți în sala de ședință, iar 7 deputați au fost prezenți prin mijloace 

electronice  și anume: Dumitru-Viorel Focșa, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, 

Radu-Iulian Molnar, Paul Stancu, Alexandra Presură, Beniamin Todosiu. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei, doamna deputat Cristina Burciu și domnul 

deputat Gheorghe Șimon.  

Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Bogdan-Iulian 

Huțucă, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei 

Deputaţilor.  

Şedinţa comună a avut un singur punct pe ordinea de zi și anume audierea 

candidaților propuși pentru ocuparea funcţiilor vacante de preşedinte şi 

vicepreşedinte în cadrul Plenului Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Marius 

CHIRIȚOIU, pentru funcția de Președinte, respectiv domnul Dan Virgil PASCU, 

pentru funcția de Vicepreședinte.  

Ședinţa celor cinci Comisii a început cu audierea domnului Bogdan Marius 

CHIRIȚOIU, candidat la funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței. 

Domnul Bogdan Marius CHIRIȚOIU, candidat la funcția de președinte al 

Plenului Consiliului Concurenței și-a prezentat activitatea și competențele profesionale 

și a răspuns, pe larg, întrebărilor membrilor celor cinci comisii parlamentare. 

Şedința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Dan Virgil PASCU, 

candidat la funcția de Vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței. 
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Domnul Dan Virgil PASCU,  candidat la  funcția de  Vicepreședinte al  Plenului 

Consiliului Concurenței și-a prezentat activitatea profesională. 

Domnul deputat Bogdan-Iulian Huțucă, președintele Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaţilor a supus la vot candidatura domnului 

Bogdan Marius CHIRIȚOIU, pentru funcția de președinte al Plenului Consiliului 

Concurenței, pe o perioadă de 5 ani,  propunere care a fost avizată favorabil, cu 

majoritate voturi (42 voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi 9 abţineri). 

Domnul deputat Bogdan-Iulian Huțucă, președintele Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaţilor a supus la vot candidatura domnului 

Dan Virgil PASCU, pentru funcția de Vicepreședinte al Plenului Consiliului 

Concurenței, pe o perioadă de 5 ani,  propunere care a fost avizată favorabil, cu 

majoritate voturi (46 voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 5 abţineri). 

 

 

Lucrările Comisiei au continuat în data de 27 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, Pl-x 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 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, procedură de 

urgență, PL-x 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, PL-x 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.  

6. 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 
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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 – studiu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

   Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                        SECRETAR 

 

                  Bogdan-Alin STOICA 
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