
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/438/22.09.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 19, 20, 21 și 22 septembrie 2022 

  

 

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

în ziua de 19 septembrie 2022, în intervalul orar 1700-1830, având următoarea ordine 

de zi: 

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

nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia românească, procedură de urgență, PL-x 191/2022, fond 

comun cu  Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru 

antreprenoriat și turism; 

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

nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi 

gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, procedură de urgență,       

PL-x 256/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 

privind fondul funciar, Pl-x 396/2022, aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

PL-x 400/2022, aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, PL-x 401/2022, aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes 

public prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public, Pl-x 404/2022, aviz; 

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

nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, procedură de urgență, PL-x 424/2022, aviz; 
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8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru energia 

solară”, COM (2022) 221, proiect de opinie.  

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

privatizare, au participat 13 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat 

Alexandra Presură și domnii deputați Bogdan- Alin Stoica, Gabriel- Ioan Avrămescu, 

Valentin Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe și George Nicolae Simion. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi 

finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia 

românească, procedură de urgență, PL-x 191/2022, fond comun cu  Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat și turism. 

În cadrul ședinței din data de 12 septembrie 2022, membrii Comisiei au hotărât 

transmiterea către Ministerul Finanțelor a propunerilor Asociației Române a Băncilor 

în vederea analizării și exprimării unui punct de vedere. Ministerul Finanțelor a 

transmis Comisiei o adresă în care este precizat faptul că instituția este de acord cu 

amendamentele propuse de către ARB. Membrii Comisiei și-au însușit aceste 

amendamente. Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate 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.24/2022 privind 

aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru 

economia românească, cu amendamente admise.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere). 

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

cu majoritate de voturi (o abținere), să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisiei pentru antreprenoriat și turism un raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii 

prioritare pentru economia românească, cu amendamente admise. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 

1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul energiei, procedură de urgență, PL-x 256/2022, fond comun 

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

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

Energiei, domnul Constantin Ștefan- secretar de stat.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei să 

își exprime acordul cu privire la trimiterea către Ministerul Energiei a propunerilor de 
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modificare a proiectului de lege, transmise Comisiei de către Federația Patronală 

Petrol și Gaze, prin intermediul poștei electronice, în vederea analizării și exprimării 

unui punct de vedere.  

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

De asemenea, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

Comisiei amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul energiei. 

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

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

modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar, Pl-x 396/2022, 

aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea 

art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar, în forma prezentată de 

inițiatori.  

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

(3 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

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

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 400/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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 pentru 

modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,                 

PL-x 401/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în forma adoptată de 

Senat. 

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

(un vot împotrivă). 

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

clarificarea accesului la informaţiile de interes public prin modificarea şi 

completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, 

Pl-x 404/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru 

clarificarea accesului la informaţiile de interes public prin modificarea şi 

completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 
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Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                           

(3 voturi împotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în 

Sănătate, procedură de urgență, PL-x 424/2022, aviz. 

În cadrul dezbaterilor a fost analizat amendamentul transmis de către Agenția 

Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, prin intermediul poștei 

electronice. Membrii Comisiei și-au însușit acest amendament. Supus la vot, acesta a 

fost aprobat cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, cu un amendament admis. 

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

La punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru energia solară”, COM (2022) 221, 

proiect de opinie.  

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

Energiei, domnul Constantin Ștefan, secretar de stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru energia solară”. 

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru 

energia solară”, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene. 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 20 septembrie 2022, în intervalul 

orar 0830-1000, respectiv 1300-1800, în ziua de 21 septembrie 2022, în intervalul 

orar 0830-1200, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 22 septembrie 2022 în 

intervalul orar 0830-1300, având următoarea ordine de zi: 

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

nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi 

gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, procedură de urgență,      

PL-x 256/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială- 

documentare și consultare; 

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

nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 
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procedură de urgență, PL-x 278/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități- documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, Pl-x 118/2020, aviz- documentare și 

consultare; 

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

nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, procedură de urgență,           

PL-x 465/2022, aviz- documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, 

PL-x 469/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos 

prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 

476/2022, aviz- documentare și consultare. 

 

 
 

   

               PREŞEDINTE 
 

       Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

 

 

                                                SECRETAR 
 

    Gheorghe ȘOLDAN 
                                                                                                                                                    

                                              

 

                                                              

                                                                                                                       Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Alina Cristina HODIVOIANU 

 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                             Cristian ISTRATE 
 


