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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2021 

 

 

Lucrările Comisiei au început în ziua de 14 decembrie 2021, cu prezența membrilor 

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

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 17 deputaţi, si anume: Costel Neculai 

Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa, Bogdan-Alin 

Stoica, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel Gheorghe, 

Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, George-Nicolae 

Simion, Paul Stancu,  Maria Stoian, Beniamin Todosiu iar domnul deputat Radu Iulian 

Molnar a participat prin mijloace electronice. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei domnii deputați Gheorghe Șimon și George- 

Cristian Tuță.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind 

Legea Societăţilor, Pl-x 165/2021 - fond comun cu Comisia juridică, de disciplină 

si imunități; 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 

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

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 
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contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, PL-x 388/2021 – fond comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii; 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin 

încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale,                                       

Pl-x 459/2021 – aviz; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi 

reglementarea unor măsuri fiscale, PL-x 481/2021 – aviz; 

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

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de urgență,                  

PL-x  574/2021- aviz; 

6. Proiect de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 

unor împrumuturi din Trezoreria Statului, procedură de urgență,                                          

PL-x 582/2021 -aviz; 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, procedură de urgență - PL-x 585/2021 – aviz. 

 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor, Pl-x 165/2021- 

fond  comun cu Comisia juridică, de disciplină si imunități; 

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

Ministerului Justiției, doamna Adriana Dumitru, consilier juridic.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de respingere, primit din partea Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități, ai cărei membrii au dezbătut această propunere legislativă în ședința din 

data de 27 mai 2021 si, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze Comisiei noastre, acest raport.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava a propus  

membrilor Comisiei adoptarea unui raport preliminar de adoptare a acestei 

propuneri legislative.  

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

Membrii celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze 

plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea 

Societăţilor. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 
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mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM 

INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin 

art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.42/2020, PL-x 388/2021 – fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci 

și Comisia pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei  adoptarea unui raport preliminar de adoptare a acestui proiect 

de lege, în forma adoptata de Senat. 

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

Raportul preliminar de adoptare va fi transmis Comisiei pentru buget finanțe 

și bănci și Comisiei pentru industrii și servicii. 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele 

măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin 

deduceri personale din venituri salariale, Pl-x 459/2021 – aviz. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei, avizarea negativă a  propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 împotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale, 

PL-x 481/2021 – 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 cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, procedură de urgență,  PL-x nr. 574/2021- aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de inițiator. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 împotrivă). 
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La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului, procedură de urgență, PL-x 582/2021 –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 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal– procedură de 

urgență - PL-x 585/2021- 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 (o abținere). 

 

Lucrările Comisiei au continuat în data de 15 decembrie 2021, ora 9,15, 

conform aprobării primite din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților 

la solicitarea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 14 deputaţi, din care 6 deputați au 

fost prezenți în sala de ședință: Costel Neculai Dunava, George-Adrian Paladi, 

Bogdan-Alin Stoica, Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță, Beniamin Todosiu, 

iar 8 deputați au participat prin mijloace electronice: Cristina Burciu, Dumitru-Viorel 

Focșa, Gheorghe Șoldan, Kelemen Attila, Radu Iulian Molnar, Alexandra Presură, 

George-Nicolae Simion și Paul Stancu.  

Au lipsit de la lucrările Comisiei 5 deputați: doamna deputat Maria Stoian 

respectiv domnii deputați Mihai Botez, Andrei Daniel Gheorghe, Gheorghe Șimon 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 modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, 

procedură de urgență, PL-x 543/2021- fond comun cu Comisia pentru buget 

finanțe și bănci 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei, Pl-x 549/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a 

depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, procedură de urgență,           

PL-x 543/2021- fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, prin mijloace electronice, 

din partea Ministerului Finanțelor, doamna Boni Florinela Cucu, director general  al 
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Direcţiei Generale Pregătire ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare 

internaționale, din partea Băncii Naționale a României, doamna Mirela Dima, 

director, Direcția de Reglementare și Autorizare și din partea Fondului de Garantare 

a Depozitelor Bancare, domnul Petre Tulin, director general. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei, 

raportul preliminar de adoptare, cu un amendament admis și un amendament 

respins, primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, care a dezbătut acest 

proiect de Lege, în ședința din data de 14 decembrie 2021.  

În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât 

cu majoritate de voturi, să înainteze Comisiei noastre, acest raport preliminar. 

În urma dezbaterilor domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei adoptarea un raport comun de adoptare, cu un amendament 

admis și un amendament respins.  

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

Astfel, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de 

garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu un 

amendament admis și un amendament respins. 

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 549/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei,                  

raportul preliminar de respingere al acestei propuneri legislative primit din partea 

Comisiei pentru industrii și servicii.  

Domnia sa a subliniat faptul că membrii Comisiei pentru industrii și servicii au 

dezbătut propunerea legislativă în ședința din data de 14 decembrie 2021, și, în urma 

dezbaterilor, membrii acestei Comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să înainteze 

Comisiei noastre un raport preliminar de respingere.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei adoptarea unui raport comun de respingere a acestei  

propuneri legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă). 

Astfel, membrii celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a propunerii 

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

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 16 decembrie 2021, în intervalul orar 830-1300  , cu prezența membrilor 

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

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor 

acte normative, PL-x 583/2021 – studiu și documentare;  

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare, Pl-x 584/2021- studiu și documentare;  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 

Codul Fiscal, Pl-x 591/2021 - studiu și documentare. 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE, 

 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

SECRETAR, 

 

Gheorghe ȘOLDAN 

 

 

 
Consilieri parlamentari: 

 

Anca Magdalena Chiser 

 

Anda Elena Constantinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


