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

desfășurată prin mijloace electronice, din datele de 11 și 12 mai 2020  
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările, 
prin mijloace electronice, în data de 11 mai 2020.  
 Din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au fost prezenţi toti deputaţii. 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM 
INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
COVID-19, procedura de urgență, PL-x 242/2020- aviz. 

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive                 
și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri.  

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

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

data de 12 mai 2020, având următoarea ordine de zi:  
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 182 – studiu. 
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, Pl-x-191 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară.  
 

        PREŞEDINTE, 
 

         Gheorghe ȘIMON     
 
 
           
                Consilier parlamentar:      
             Anca Magdalena Chiser                                
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