
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

             Nr. 4c-1/278 /17.06.2021 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 15, 16 și 17 iunie 2021 

 

 

La lucrările Comisiei din ziua de 15 iunie 2021, desfășurată în intervalul orar 

900-1030, atât cu prezenţa deputaţilor la sediul Camerei Deputaţilor cât și prin 

mijloace electronice, din totalul de 19 de membri au fost prezenţi 17 deputaţi.  

Astfel, din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost prezenți la sediul Camerei 

Deputaţilor, în sala de ședință, următorii deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina 

Burciu, Dumitru-Viorel Focșa, George-Adrian Paladi,  Attila Kelemen,  Bogdan-Alin 

Stoica, Mihai-Cătălin Botez, Andrei Daniel Gheorghe, Pollyanna Hanellore Hangan, 

Sorin Năcuță, George-Nicolae Simion, Paul Stancu, Maria Stoian, Gheorghe Șimon 

și Beniamin Todosiu.    

Domnii deputați Gheorghe Șoldan și Radu-Iulian Molnar au participat la ședință 

prin mijloace electronice. 

Au lipsit de la lucrările Comisiei deputații Alexandra Presură și                             

George-Cristian Tuță.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului               

nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 

participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, procedură de urgență,                                    

PLx 98/2020 – retrimis de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în 

vederea unei noi examinări în fond; 

         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, PLx 145/2021 – fond 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, respectiv, Comisia pentru industrii 

și servicii; 
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         3. 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 

cadrul Senatului; 

    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 – aviz; 

          5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

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

unor acte normative în domeniul fiscal, procedură de urgență, PLx 186/2021– aviz; 

           6. 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– aviz. 
 
 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum 

şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional 

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în 

Statistică al OCDE, procedură de urgență, PLx 98/2020 – retrimis de Comitetul 

liderilor grupurilor parlamentare, în vederea unei noi examinări în fond. 

Din partea Institutului Național de Statistică a participat, prin mijloace 

electronice,  domnul Tudorel Andrei, președinte.   

În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să întocmească un raport înlocuitor 

prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de 

Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, cu amendamente admise. 
 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris 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, PLx 145/2021– fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci, respectiv, Comisia pentru industrii și servicii. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 
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vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris 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 cadrul Senatului. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 

vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris 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 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 

vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri 

fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

fiscal, procedură de urgență, PLx 186/2021– aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 

vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

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

La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris  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– aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra acestei inițiative legislative cu o săptămână, având în 

vedere faptul că la lucrările Comisiei nu a fost prezent niciun reprezentant al 

Guvernului. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 16 iunie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în ziua de    

17 iunie 2021, în intervalul orar  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  
 

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

31/1990 privind Societățile Comerciale, procedura de urgență,                                               

Plx 220/2018 – studiu; 
 

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

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

PLx 208/2021 – studiu. 
 

 

   

PREŞEDINTE 

 
 

   Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

                                                         SECRETAR 

 

                  Bogdan-Alin STOICA 

 

 

 

 
            Consilieri parlamentari: 
 

  

                        Anca Magdalena Chiser 
 

Alina Cristina Hodivoianu  

 


