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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 

 

 

 La lucrările Comisiei din ziua de 9 februarie 2021, desfășurată în intervalul 

orar 1000-1300, respectiv, 1400-1800,  atât cu prezenţa deputaţilor la sediul Camerei 

Deputaţilor cât și prin mijloace electronice, din totalul de 19 de membri au fost 

prezenţi toți deputaţii.  

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

Camerei Deputaţilor, în sala de ședință, 18 deputați în timp ce domnul deputat 

Gheorghe Șoldan a participat la lucrările Comisiei prin mijloace 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 modificarea și completarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale,             

PLx 202/2018– aviz; 

            2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, proced ură de urgență, PLx 439/2020 – 

aviz; 

            3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind 

adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, 

procedură de urgență, PLx 442/2020 – aviz. 

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

modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 

domeniul administrației publice centrale,  PLx 202/2018– aviz. 

        La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul secretar de stat Iulian Mihu, 

doamna director Ruxandra Anghel, doamna Florentina Ioan, consilier și doamna 

Anca Horațiu Ciprian, consilier.  

  Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 

domnul secretar de stat Iulian Mihu, a declarat că  ministerul își menține punctul de 
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vedere exprimat inițial, conform adresei transmise Comisiei noastre, prin care se 

aduceau argumente cu privire la respingerea  inițiativei legislative. 

    Domnul deputat Gheorghe Șimon a dorit să sublinieze faptul că pentru 

inițiativa legislativă trebuie acordat un aviz nefavorabil, având în vedere că, prin 

prevederile acesteia se restricționează posibilitatea ca agenții economici români din 

domeniul apărării să poată să acceadă și pe piețele externe, pentru a putea să-și 

valorifice toate produsele. 

Domnul deputat Gheorghe Șimon le-a propus membrilor Comisiei avizarea 

nefavorabilă a inițiativei legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot propunere de 

avizare nefavorabilă a inițiativei legislative, aceasta fiind aprobată cu majoritate 

de voturi  (2 voturi împotrivă). 

 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele 

măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

procedură de urgență, PLx 439/2020 – aviz. 

     La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Ministerului 

Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma, șef serviciu și doamna Vasilica 

Imbrișca, consilier. 

     Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma,  

șef serviciu,  le-a prezentat domnilor deputați principalele prevederi ale inițiativei 

legislative. În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna 

Gheorghița Toma a răspuns pe larg, întrebărilor membrilor Comisiei.  

      Doamna deputat Alexandra Presură și domnul deputat Gheorghe Șimon au 

dorit să știe care este situația la nivel de județe în ceea ce privește modul de 

decontare al cheltuielilor conform contractelor încheiate între Direcțiile de Sănătate 

Publică (DSP) și o parte din industria HORECA, respectiv, hoteluri sau pensiuni, în 

ceea ce privește persoanele care s-au aflat în carantină în acele locații. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița Toma, 

șef serviciu, a precizat faptul că, această solicitare va fi transmisă colegilor din 

minister care se ocupă de acest domeniu, și în cel mai scurt timp, se va răspunde 

printr-o adresă trimisă Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

       Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a solicitat reprezentanților 

Ministerului Finanțelor Publice ca termenul de transmitere a răspunsului pentru 

această solicitare să fie de maxim o săptămână.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2020 pentru 

prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru 

siguranţa alimentării cu energie electrică, procedură de urgență, PLx 442/2020 

– 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 unanimitate de voturi. 

                                                                         

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

lucrările în ziua de 10 februarie 2021, în intervalul orar 1500-1800 , precum și în 

ziua de 11 februarie 2021, în intervalul  830 -1230, având următoarea ordine de zi:  

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

nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, procedură de urgență, PL-x  445/2020 – studiu; 

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară, procedură de urgență, Pl-x  619/2020 – 

studiu. 

 
    

 

     PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

                                                      SECRETAR 

 

         Bogdan - Alin  STOICA 

 

                                                                            

  

            Consilieri parlamentari: 

                         Alina Cristina Hodivoianu                                                                                    

             Anca Magdalena Chiser 

 

 


