
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                                                       Nr. 4c-1/283/15.06.2020 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 15 și 16 iunie 2020  
 

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, prin 
mijloace electronice, în data de 15 iunie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, domnul deputat 
Eugen Durbacă a absentat de la lucrările Comisiei. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1.DIVERSE: Alegerea unui nou vicepresedinte, în calitate de membru                      
al biroului Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentã a Guvernului 
nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal, procedură de urgență - PL-x 351/2020 
– aviz. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea 
unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, procedură 
de urgență,  PL-x 367/2020 – aviz. 

1. DIVERSE: Alegerea unui nou vicepresedinte, în calitate de membru                     
al biroului Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

1.1. Alegerea unui nou vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare , ca urmare a nominalizării din partea Grupului parlamentar al 
Partidului Național Liberal din Camera Deputaţilor a domnului                                
deputat Dumitru Mihalescul, pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

Conform prevederilor art. 129 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
ședinţa on-line a Comisiei a început cu examinarea punctului 1 al ordinii de zi                           
– DIVERSE. 

La punctul 1.1. al ordinii de zi a fost înscrisă alegerea unui nou vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică economică, reforma  și  privatizare , ca urmare a nominalizării 
din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera  Deputaţilor a 
domnului deputat Dumitru Mihalescul, pentru ocuparea funcției menționate mai sus. 

Cu adresa nr. 3b-19/196 din 9 iunie 2020, a fost înaintată Comisiei propunerea 
formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal                                            



 2 

din Camera Deputaţilor, înregistrată sub nr. 4c-1/259 din 9 iunie 2020, prin care domnul 
deputat Dumitru Mihalescul a fost nominalizat pentru ocuparea funcţiei de 
vicepresedinte al Comisiei, rămasă vacantă ca urmare a trecerii domnului deputat 
Gavrilă Ghilea de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la 
Comisia pentru transporturi și infrastructură, în calitate de membru, în data de                  
3 iunie 2020.  

Având în vedere nominalizarea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, 
în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7) din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 
deputat Dumitru Mihalescul în funcţia de vicepreşedinte al  Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare.  

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.              

 proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgentã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal, 
procedură de urgență - PL-x 351/2020 – aviz. 

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.     

 proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru 
modificarea altor acte normative, procedură de urgență, PL-367/2020 – aviz. 

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

prin mijloace electronice, în data de 16 iunie 2020.  
Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, domnul deputat 

Eugen Durbacă a absentat de la lucrările Comisiei. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte Cornel Itu. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

       1.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru 
modificarea unor acte normative, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, 
procedură de urgență,  PL-x 343/2020 – aviz. 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi 
pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activităţi, 
procedură de urgență, PL-x 355/2020 – aviz. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului 
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Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului 
General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, Camera Deputaților 
este prima Cameră sesizată, procedură de urgență,  PL-x 343/2020 – aviz.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoriatate de voturi                   
(1 vot împotrivă și o abținere) avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
inițiatorului. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea Legii nr.170/2010 privind 
impozitul specific unor activităţi, procedură de urgență, PL-x 355/2020 – aviz.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                      
(1 vot împotrivă și 4 abțineri) avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat.     

       

 

  PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON     
 
           
 
 
                Consilier parlamentar:       
              Anca Magdalena Chiser                                
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