
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/227/12.05.2022 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de  9, 10, 11 și 12 mai 2022 

  

 

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

în ziua de 09 mai 2022, în intervalul orar 1700-1800, având  următoarea ordine de zi: 

 

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

nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de 

stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.,                              

procedură de urgență, PL-x 173/2022, fond comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci                                           
- documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind  

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte 

normative, procedură de urgență, PL-x 194/2022, fond comun cu 

Comisia juridică de disciplină și imunități - documentare și consultare. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, aviz - documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie 

constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

sectoriale, procedură de urgență, PL-x 172/2022, aviz                                                                   

- documentare și consultare; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Pl-x 175/2022, aviz - documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare,  procedură de urgență,                           

PL-x 196/2022, aviz - documentare și consultare; 

7. Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a 

transportului feroviar de călători şi/sau de marfă, Pl-x 223/2022, aviz                                 

- documentare și consultare. 
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 Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 10 mai 2022, în intervalul               

orar 8 30-1000, respectiv, 1300-1800 . 

Din  totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 16 deputați, și anume: Costel Neculai Dunava, Mihai- 

Cătălin Botez, Cristina Burciu, Dumitru- Viorel Focșa, George-Adrian Paladi, 

Bogdan-Alin Stoica, Valentin-Ilie Făgărășian, Pollyanna-Hanellore Hangan,                

Sorin Năcuță, Alexandra Presură, George- Nicolae Simion și Maria Stoian. 

Domnul deputat Paul Stancu a fost înlocuit de domnul deputat Marian 

Ţachianu, iar domnul deputat Radu Iulian Molnar a fost înlocuit de domnul deputat  

Marius Andrei Miftode.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii  deputați  Gabriel Ioan Avrămescu, 

Andrei Daniel Gheorghe și Gheorghe Șimon. 

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 Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor 

de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-

S.A.,  procedură de urgență, PL-x 173/2022, fond comun cu Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor 

acte normative,  procedură de urgență, PL-x 194/2022, fond comun cu 

Comisia juridică de disciplină și imunități; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie 

constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

sectoriale,  procedură de urgență, PL-x 172/2022, aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,                

Pl-x 175/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare,  procedură de urgență,                

PL-x 196/2022, aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a 

transportului feroviar de călători şi/sau de marfă, Pl-x 223/2022, aviz. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia”-S.A., procedură de urgență, PL-x173/2022, fond 

comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci.  
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La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Energie, domnul Ștefan Constantin -  secretar de stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

amendamentele depuse de către domnii Mihai Weber, Claudiu Manta deputați, 

respectiv, domnul senator Ioan Cristinel Rujan, membrii ai Grupului parlamentar al 

Partidului Social Democrat și din partea domnului deputat Gheorghe Pecingină 

membru al Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal la proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea 

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia”-S.A.  

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul secretar de stat Constantin 

Ștefan  a prezentat punctul de vedere al Guvernului și a susținut amendamentele 

depuse la acest  proiect.  

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea 

Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A., cu amendamente admise. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să  înainteze Comisiei pentru industrii și servici și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind 

instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea 

Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A., cu amendamente admise. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative, procedură de urgență                  

PL-x 194/2022, fond comun cu Comisia juridică de disciplină și imunități; 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea  Ministerului 

Justiției, domnul  Mihai Pașca – secretar de stat, doamna Claudia Roșianu – consilier 

juridic (Direcția elaborare acte normative), Cristina Ienciu Dragoș –  membru 

consultant consorțiu, Alina Popa –  membru consultant consorțiu și din partea Uniunii 

Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), domnul Cătălin 

Andrei Dascăl- membru al consiliului național de conducere (UNPIR) respectiv, 

domnul Adrian Ciochirdel – consilier juridic. 

În cadrul dezbaterilor, au fost analizate amendamentele depuse de către 

Ministerul Justiției și din partea domnilor Sebastian –Ioan Burduja, Ioan Cupșa, 

Florin Alexandu Alexe și doamna Olivia Diana Morar deputați PNL,  domnul Ioan 

Mang deputat PSD, domnul Bende Sandor deputat UDMR, doamna Oana Marciana 

Ozmen deputat USR și domnul Claudiu Marinel Mureșan senator USR. 

Domnul Mihai Pașca – secretar de stat, a susținut amendamentele Ministerului 

Justiției, depuse la acest proiect.  
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Membrii Comisiei și-au însușit aceste amendamente. Supuse la vot, 

amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat 

membrilor Comisiei amendamentele primite din partea domnilor Sebastian –Ioan 

Burduja, Ioan Cupșa, Florin Alexandu Alexe și doamna Olivia Diana Morar deputați 

PNL,  domnul Ioan Mang deputat PSD, domnul Bende Sandor deputat UDMR, 

doamna Oana Marciana Ozmen deputat USR și domnul Claudiu Marinel Mureșan 

senator USR.  

Doamna deputat Alexandra Presură, a propus ca, amendamentele sa fie supuse 

la vot în totalitate. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu                                         

majoritate de voturi (3 abțineri). 

Supuse la vot, amendamentele, au fost respinse cu                                                                           

majoritate de voturi  (5 abțineri). 
 Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative, cu amendamente admise și  

respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei juridice de disciplină și imunități un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă şi a altor acte normative, cu amendamente admise și respinse. 

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, 

aviz. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Justiției, domnul Mihai Pașca – secretar de stat.  

Domnul Mihai Pașca, secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului,  menționând că, nu  susține această propunere legislativă. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

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

(2 voturi împotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri 

referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie 

publică şi al contractelor sectoriale,  procedură de urgență,  PL-x 172/2022, aviz. 

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

Naționale pentru Achiziții Publice, doamna Liana Manea, director general. 

Doamna Liana Manea, director general, a  susținut acest proiect. 

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 cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ,  Pl-x 175/2022, aviz. 

În cadrul dezbaterilor au fost analizate amendamentele depuse de către domnul 

deputat Radu Marin Moisin, membru al Grupului parlamentar al Partidului Național 

Liberal. Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu majoritate de voturi                              

( 3 abțineri). 
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a propunerii legislative  cu amendamente admise. 

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

(2 voturi împotrivă și 3 abțineri). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 privind pieţele de instrumente 

financiare,  procedură de urgență, PL-x 196/2022, aviz. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului  

de Finanțe, doamna Mădălina Ioniță– șef serviciu și din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, doamna Dora Magdalena Badea - responsabil piețe 

reglementate.  

Doamna Mădălina Ioniță, șef serviciu,  a susținut acest proiect de lege. 

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 înscrisă propunerea legislativă pentru 

instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau de marfă 

Pl-x 223/2022, aviz. 

Doamna deputat Hangan Pollyanna–Hanellore a propus amânarea cu o 

săptămână a  propunerii legislative pentru instituirea programului de stimulare a 

transportului feroviar de călători și/sau de marfă. 

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

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

membrilor Comisiei avizarea  nefavorabilă a propunerii legislative. 

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

(3 voturi împotrivă și o abținere). 
  

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 11 mai 2022, în intervalul orar 

830-1200 , respectiv, 1300-1800  precum și în ziua de 12 mai 2022, în intervalul orar 

830-1300, având  următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 

consumul de energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind 

acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 

localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, 

procedură de urgență – PLx 75/2022 - fond comun cu Comisia pentru 
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industrii şi servicii și Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

documentare și consultare; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi 

pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de asigurări, 

procedură de urgență, PLx 233/2022 – fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci – documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.132 din 

31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,                        

PL x 200/2022 – aviz-  documentare și consultare; 

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

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul investiţiilor publice, procedură de urgență,  PLx 224/2022- aviz – 

documentare și consultare; 

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

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 

aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor 

aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a 

economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, 

procedură de urgență, PLx231/2022 – aviz – documentare și consultare; 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în 

contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor 

internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, procedură de urgență, 

PLx 232/2022- aviz – documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, procedură de urgență, 

PLx 255/2022 – aviz – documentare și consultare. 
 

    

             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

                                                            SECRETAR 

 

    Bogdan-Alin STOICA 
                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                      Consilieri parlamentari: 

                                                                                                                       

            Alina Cristina HODIVOIANU 

 

           Anda Elena CONSTANTINESCU 


