
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

        Nr. 4c-1/ 417 /04.11.2021 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 

 

 

Lucrările Comisiei au început în ziua de 3 noiembrie 2021 și s-au 

desfășurat cu prezența deputaților atât la sediul Camerei Deputaților, cât și 

prin mijloace electronice.  

Din  totalul de 19 membri au fost prezenţi 17 deputați. Au lipsit de la 

lucrările ședinței doamna deputat Alexandra Presură și domnul deputat George-

Cristian Tuță. Domnul deputat Paul Stancu a participat prin intermediul 

mijloacelor electronice. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii 

comerciale  şi  pentru   modificarea  şi  completarea   unor  acte   

normative, PL-x 217/2018 – fond comun cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, Pl-x 433/2021- fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 60 din                               

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 191/2020- aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, PL-x 319/2020- aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 547/2020- aviz; 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea            

OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, Pl-x 304/2021- aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului          

nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,                                      

PL-x 444/2021- aviz. 

 

La solicitarea Ministerului Justiției, domnul președinte Costel Neculai 

Dunava le-a propus membrilor Comisiei dezbaterea primului punct al ordinii de 

zi la finalul ședinței. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

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

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 33/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, Pl-x 433/2021- fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii. 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul 

Mircea Man, vicepreședinte. Reprezentantul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei a subliniat faptul că instituția își menține 

punctul de vedere exprimat inițial, conform adresei transmise Comisiei noastre, 

prin care „lasă la aprecierea Parlamentului stabilirea în concret a procedurii 

vizând selecția membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei”. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

formulat patru amendamente, având drept motivare respectarea normelor de 

tehnică legislativă. Cele 4 amendamente au fost supuse la vot și aprobate cu 

unanimitate de voturi.  

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

unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii un 

raport preliminar de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea 

art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, cu amendamente admise. 

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

modificarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                     

PL-x 191/2020-aviz. 
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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 respinsă cu majoritate de voturi.  

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

voturi (6 voturi împotrivă și o abținere), avizarea nefavorabilă a proiectului 

de Lege pentru modificarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

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

modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                      

nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, PL-x 319/2020- 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 (un vot 

împotrivă și 5 abțineri). 

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

pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, Pl-x 547/2020- aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

Comisiei avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

pentru modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare            

2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 304/2021- aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

Comisiei avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată de 

inițiator. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (6 

împotrivă, o abținere).  

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare, PL-x 444/2021- aviz. 

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. 

La  primul  punct al  ordinii  de zi  a  fost  înscris proiectul de Lege 

pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale  şi  pentru   
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modificarea  şi  completarea   unor  acte   normative, PL-x 217/2018 – fond 

comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

din partea Ministerului Justiției, doamna Coca-Claudia Roșianu, consilier 

juridic. Aceasta a subliniat faptul că instituția nu susține aprobarea proiectului 

de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru 

modificarea şi  completarea   unor  acte   normative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor 

Comisiei raportul preliminar de respingere a inițiativei legislative, primit din 

partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

comisiei aprobarea unui raport comun de respingere a proiectului de Lege 

pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale  şi  pentru   

modificarea  şi  completarea   unor  acte   normative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru 

reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea 

unor acte normative. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 4 noiembrie 2021, în intervalul orar  830 -1300, având 

următoarea ordine de zi:  

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

nr. 31/1990, PL-x 554/2017- documentare și consultare; 

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

nr. 60/2021 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

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

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 şi pentru 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, procedură de urgență,               

PL-x 385/2021- documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România,                                        

PL-x 114/2020- documentare și consultare; 
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4. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, Pl-x 155/2021- documentare și consultare; 

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

privind Codul fiscal şi modificarea art. 13 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, PL-x 197/2021- documentare și 

consultare; 

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

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 436/2021- documentare 

și consultare; 

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

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 439/2021- documentare și 

consultare. 

 

 
             PREŞEDINTE 

      Costel Neculai DUNAVA 

 

                                                    SECRETAR 

                                                          Gheorghe ȘOLDAN 

                                
                                                                                                                      Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Anca Magdalena CHISER 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                             Cristian ISTRATE 
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