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SINTEZA 

   lucrărilor ședinței Comisiei din zilele de 16, 17 și 18 noiembrie 2021 

 

 Lucrările Comisiei au început în ziua de 16 noiembrie 2021, cu prezența membrilor 

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

Din  totalul de 19 de membri au fost prezenţi la sediul Camerei Deputaţilor, în sala 

de ședință, 14 deputaţi și anume: Costel Neculai Dunava, George-Adrian Paladi, 

Dumitru-Viorel Focșa, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, 

Pollyanna-Hanellore Hangan, Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, 

George-Nicolae Simion, Paul Stancu,  Maria Stoian și Beniamin Todosiu.   

Domnul deputat Bogdan-Alin Stoica a participat la lucrările Comisiei, prin mijloace 

electronice.  

Au lipsit de la lucrările Comisiei, deputații Cristina Burciu, Gheorghe Șimon, Andrei 

Daniel Gheorghe 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                        

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene, procedură de urgență, PL-x 93/2019- aviz; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2019 

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

PL-x 239/2019 – aviz; 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, procedură de urgență, PL-x 14/2020 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului                   

nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului achiziţiilor publice, procedură de urgență, PL-x 113/2020 – aviz; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, procedură de 

urgență,  PL-x nr. 434/2021- aviz; 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru 

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

urgență, PL-x 464/2021 –aviz. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice – 

procedura de urgență- PLx 507/2021 – aviz. 

 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene, procedură de urgență,                                    

PL-x 93/2019- aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Energiei, domnul Akos Derszi, Secretar de Stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot amendamentele depuse la 

Comisie, care au fost respinse cu majoritate de voturi ( 4 voturi împotrivă). 

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

Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (4 împotrivă).  

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, procedura de urgență, PL-x 239/2019 – aviz 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Energiei domnul Akos Derszi, Secretar de Stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot amendamentul depus la 

Comisie, care a fost respins cu majoritate de voturi ( 4 voturi împotrivă). 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament respins.  

Supusă la vot, propunerea  a fost aprobat cu majoritate de voturi                                           

(4 voturi împotrivă). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

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

PL-x 14/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Energiei,  domnul Akos Derszi, Secretar de Stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot două amendamente la textul 

proiectului de lege, care au fost respinse cu majoritate de voturi ( 4 abțineri). 

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

Comisiei, avizarea favorabila a proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 abțineri). 
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La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, procedură de urgență,            

PL-x 113/2020 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, doamna Liana Manea, Director General la Direcția 

Generală Politici Publice, Reglementare, Monitorizare și Conciliere. 

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 urgenţã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Investiţii ”Anghel Saligny”, procedură de urgență, PL-x nr. 434/2021- aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice, în calitate de 

invitat, din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul 

Claudiu Racuci, Secretar de Stat. 

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                                          

(4 voturi împotrivă). 

  La punctul șase al ordinii de zi  a fost înscris proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, procedură de urgență, PL-x 464/2021 –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 proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

în domeniul achiziţiilor publice, procedura de urgență, PLx 507/2021 – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a luat parte, prin mijloace electronice în calitate de 

invitat, din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Liviu Bostan, 

Președinte.  

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 

zilele de 17 noiembrie 2021, în intervalul orar 830-1200, 1300-1800, respectiv                           

18 noiembrie 2021, în intervalul orar 830-1300 având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, procedură de 

urgență, raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, PL-x 509/2021 - 

documentare și consultare; 
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2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2015 privind 

redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru 

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

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, procedură de 

urgență, raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - PL-x 510/2021 -  

documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, procedură de 

urgență, Pl-x 540/2021- documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 şi art.III din Legea 

nr.295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, procedură de 

urgență, PL-x 550/2021 - documentare și consultare; 

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

nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor 

categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 

economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS CoV-2, procedură de urgență, PL-x 551/2021- documentare și 

consultare; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, 

procedură de urgență, PL-x 557/2021- documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional 

privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea 

cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

introducerii pe piaţă, punerii în dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în 

România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, procedură de urgență,                 

PL-x 558/2021- documentare și consultare; 

    8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, “Economia 

UE după pandemia de COVID-19: implicații pentru guvernanța economică”,                           

COM(2021) 662 - documentare și consultare. 
 

       PREŞEDINTE, 

    Costel Neculai DUNAVA 

                                              SECRETAR, 

              Gheorghe ȘOLDAN 
                                              Consilieri parlamentari: 

                                                                                  Anca Magdalena Chiser 

                                                      Anda Elena Constantinescu 
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