
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/331/09.09.2021 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 7, 8 și 9 septembrie 2021 

 

Lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, Comisiei pentru muncă și protecție socială precum și ale Comisiei 

pentru industrii și servicii au început în ziua de 7 iunie 2021 și s-au desfășurat, în 

paralel cu lucrările din plenul Camerei Deputaților, în urma votului, începând cu ora  

1100, cu prezenţa deputaţilor atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și prin mijloace 

electronice.  

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

și privatizare au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, în sala de ședință,              

18 deputaţi. A lipsit de la lucrările comune ale Comisiilor doamna deputat Alexandra 

Presură. Domnul deputat George Cristian Tuță a fost înlocuit de domnul deputat 

Dumitru Rujan. 

Lucrările Comisiilor comune au fost conduse de domnul deputat Sàndor Bende, 

președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

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

1. Proiectul de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, procedură de urgență,  PLx 210/2021 – fond 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru muncă şi protecție 

socială. 

La lucrările comune au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Energiei: domnul secretar de stat Akos Derzsi, Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale: domnul secretar de stat Cătălin Boboc și doamna director Mihaela 

Grecu, respectiv, din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației: doamna Anca Ginavar, director general, precum și doamna director 

Vasilica Baciu. 

Proiectul de lege supus dezbaterilor are ca domeniu de reglementare stabilirea 

criteriilor de încadrare în categoria consumatorilor vulnerabili de energie, măsurile de 

protecţie socială pentru aceştia şi, în special accesul la resursele energetice pentru 

satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei în scopul prevenirii şi combaterii 

sărăciei energetice.  

În urma dezbaterilor  şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu amendamente admise și respinse. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 8 septembrie 2021, în intervalul orar 830 -1200, respectiv, 1300-1800 ,  

precum și în ziua de 9 septembrie 2021, în intervalul orar 830 -1600, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 

31/1990 privind Societățile Comerciale, Plx 220/2018 – fond comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități – documentare și consultare; 

       2. Proiectul 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, – fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii şi servicii,                                                      
PLx 145/2021 – documentare și consultare; 

    3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor 

bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la 

Bruxelles, la 5 mai 2020,  PLx 313/2021 – documentare și consultare; 

            4. Proiectul 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 – documentare și consultare; 

       5. Proiectul 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 – 

documentare și consultare; 

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

nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale, procedură de urgență,                                               

PLx 208/2021 – documentare și consultare; 

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

nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, procedură de 

urgență, PLx 223/2021 – aviz comun cu Comisia economică, industrii și servicii din 

Senat, documentare și consultare; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

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

PLx 246/2021 – documentare și consultare; 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 

privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, Plx 285/2021 – documentare și consultare. 
 

        PREŞEDINTE 
 

  Costel Neculai DUNAVA 
 

                                              SECRETAR 
 

 

      Gheorghe Șoldan 
              Consilieri parlamentari: 
 

    Alina Cristina Hodivoianu     
  

            Anca Magdalena Chiser 


