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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 16 și 17 noiembrie 2020   

 

 

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

în data de 16 noiembrie 2020.  

    Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.81/2019 pentru modificarea şi 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, precum şi pentru instituirea 

unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi 

subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului 

emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, procedură de urgență,    

PL-x 405/2020 – studiu. 

 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară. 

 

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

lucrările, prin mijloace electronice, în data de 17 noiembrie 2020.  

Din totalul de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi. Gheorghe 

Șimon, Cornel Itu, Dumitru Mihalescul, István-János Antal, Radu Barb, Mihai-Cătălin 

Botez, Cristina Burciu, Andrei Daniel Gheorghe, Doru Mihai Oprișcan, Eusebiu-Manea 

Pistru, Alexandra Presură, Bogdan-Alin Stoica, Florin-Dan Tripa.   

Domnii deputați Adrian Mocanu, Eugen Durbacă și Adrian-Claudiu Prisnel au 

lipsit de la lucrările ședinței.  

Lucrările ședinței, desfășurată prin mijloace electronice, au fost conduse de domnul 

președinte Gheorghe Șimon. 
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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, precum şi pentru instituirea 

unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi 

subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului 

emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, procedură de urgență,          

PL-x 405/2020 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic. 

  

 La lucrările ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a 

participat, în calitate de invitat, reprezentantul Ministerului economiei, energiei și 

mediului de afaceri, domnul Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat.  

 Domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat membrilor Comisiei obiectul de 

reglementare al proiectului de lege supus dezbaterilor.  

 Reprezentantul Ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri, domnul Dan 

Dragoș Drăgan, secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al ministerului, susținând 

importanța adoptării acestui act normativ și a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. 

 În cadrul dezbaterilor, domnul președinte Gheorghe Șimon a prezentat un 

amendament, depus anterior, în scris, la Comisie, de către deputații PSD, membri ai 

Comisiei. 

 Reprezentantul Ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri, domnul  

Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat, a susținut aprobarea amendamentului propus. 

 Supus la vot, amendamentul a fost însușit cu unanimitate de voturi de către 

membrii Comisiei.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de  voturi, 

transmiterea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu un 

amendament admis, către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate în cadrul Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci,  membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de  voturi, 

transmiterea unui raport preliminar comun,  de adoptare a inițiativei legislative, cu un 

amendament admis, către Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Gheorghe ȘIMON 

 

 

         
    
              Consilier parlamentar,  

              Anca Magdalena Chiser        
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