
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/585/27.10.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2022 

  

 

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

în ziua de 24 octombrie 2022, în intervalul orar 1700-1830, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, PL-x 612/2022, fond comun cu  Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională- documentare și consultare; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind 

organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, Pl-x 567/2022, 

fond- documentare și consultare; 

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

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele 

de sprijin pentru zona montană, procedură de urgență, PL-x 573/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 579/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate 

pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul 

Fiscal, Pl-x 582/2022, aviz- documentare și consultare; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole 

adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 
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terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială, Pl-x 586/2022, aviz- 

documentare și consultare. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

continuat în ziua de 25 octombrie 2022, în intervalul orar 0830-1200, respectiv           

1300-1800 , având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul       industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, PL-x 612/2022, fond comun cu  Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; 

2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind 

organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, Pl-x 567/2022, 

fond; 

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

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele 

de sprijin pentru zona montană, procedură de urgență, PL-x 573/2022, aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 579/2022, aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate 

pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022, aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul 

Fiscal, Pl-x 582/2022, aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole 

adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 

terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială, Pl-x 586/2022, aviz. 

8. Diverse. 

 

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

privatizare, au participat 12 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat 

Alexandra Presură și domnii deputați Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Gabriel-Ioan 

Avrămescu, Valentin-Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe, respectiv Gheorghe 

Șimon. 

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 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, 

PL-x 612/2022, fond comun cu  Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională. 

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

Economiei, doamna Alexandra Pană- secretar general adjunct. 
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Doamna Alexandra Pană, secretar general adjunct, le-a prezentat membrilor 

Comisiei punctul de vedere al instituției cu privire la proiectul de lege. 

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez a întrebat-o pe doamna Alexandra 

Pană, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, care sunt instituțiile 

din România alături de care ar trebui să colaboreze autoritățile din Polonia în domeniul 

industriei de apărare.  

Doamna Alexandra Pană a precizat faptul că, potrivit Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de 

apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, autoritățile din Polonia vor coopera, 

în special, cu Ministerul Economiei. De asemenea, există posibilitatea ca agenții 

economici, inclusiv actorii instituționali, să încheie parteneriate, mai ales pe zona 

armamentului disruptiv.  

Ministerul Afacerilor Externe a transmis Comisiei atât prin intermediul 

mijloacelor electronice, cât și în format letric copia certificată a Acordului între 

Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul 

industriei de apărare, semnat la Varșovia, 3 martie 2022. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, 

în forma prezentată de inițiator.   

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 apărare, ordine publică și 

siguranță națională un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, 

în forma prezentată de inițiator. 

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

completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România nr.226/2009, Pl-x 567/2022, fond. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu o săptămână a dezbaterii asupra propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România nr.226/2009, pentru a solicita punctul de vedere al Guvernului cu privire 

la această inițiativă legislativă. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Departamentului pentru Relația cu Parlamentul o adresă prin care a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă 

pentru completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii 

oficiale în România nr.226/2009. 
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La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea 

unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană, 

procedură de urgență, PL-x 573/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu o săptămână a dezbaterii asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte 

normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană, ca urmare 

a faptului că, deși invitați la dezbateri, niciun reprezentant al Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale nu a participat la ședința Comisiei.  

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

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

completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Pl-x 579/2022, aviz. 

Domnul deputat Alexandru Kocsis-Cristea, în calitate de inițiator, a prezentat 

principalele prevederi ale propunerii legislative. De asemenea, domnul deputat 

Alexandru Kocsis-Cristea a precizat faptul că atât Uniunea Națională a 

Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), cât și Confederația Patronală 

Concordia susțin prevederile inițiativei legislative. 

Domnul deputat Sorin Năcuță, în calitate de inițiator, a precizat faptul că 

această propunere legislativă va încuraja utilizarea transportului public, mai ales în 

zonele urbane, care sunt foarte aglomerate.  

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar a subliniat faptul că măsurile propuse prin 

intermediul acestei inițiative legislative sunt binevenite.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.291 din               

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 

forma prezentată de inițiator. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu 

risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022, aviz. 

Domnul vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa, în calitate de inițiator, a realizat 

o scurtă prezentare a prevederilor propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez l-a întrebat pe domnul 

vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa dacă a luat în calcul varianta formulării unui 

amendament prin care să se asigure de faptul că nu vor beneficia de acest sprijin 

persoanele care nu ar avea nevoie. 

Domnul vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa a precizat că a dorit să facă o 

astfel de modificare, dar pentru a evita discriminarea, a trebuit să renunțe la aceasta. 



 5 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu o săptămână a dezbaterii asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu 

risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a clădirilor, timp necesar pentru a se primi punctul de vedere al 

Guvernului. 

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

Astfel, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Departamentului pentru Relația cu Parlamentul o adresă prin care a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu 

risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a clădirilor. 

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

completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal, Pl-x 582/2022, aviz. 

Domnul deputat George-Nicolae Simion, în calitate de inițiator, a prezentat 

principalele prevederi ale propunerii legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru completarea Legii 227/2015 - 

privind Codul Fiscal. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă și 3 abțineri).  

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

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială, Pl-x 586/2022, aviz. 

Domnul vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa a dorit să precizeze faptul că este 

de acord cu prevederile inițiativei legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu o săptămână a dezbaterii asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială, pentru a solicita punctul de vedere al Guvernului. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Departamentului pentru Relația cu Parlamentul o adresă prin care a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile 
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numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială. 

La punctul opt al ordinii de zi- DIVERSE, domnul președinte Costel Neculai 

Dunava le-a propus membrilor Comisiei să efectueze, pe data de 1 noiembrie 2022, o 

vizită de lucru la sucursala S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv Depogaz Ploiești SRL, 

depozitul Bilciurești, județul Dâmbovița, pentru a putea analiza, la fața locului, 

problemele întâmpinate și modul în care pot fi îmbunătățite activitățile economice prin 

identificarea unor soluții legislative eficiente.  

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

Astfel, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

adrese către Biroul Permanent al Camerei Deputaților, Ministerul Energiei,      

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL, pentru a informa 

aceste instituții cu privire la intenția membrilor Comisiei de a efectua, pe data de             

1 noiembrie 2022, o vizită de lucru la Depogaz Ploiești SRL, depozitul Bilciurești, 

județul Dâmbovița. 

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 26 octombrie 2022, în intervalul 

orar 0830-1000, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 27 octombrie 2022 în 

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.35/2022 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional 

de Statistică, PL-x 627/2022, fond- documentare și consultare; 

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

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 

COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, 

procedură de urgență, PL-x 146/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat și turism- documentare și 

consultare; 

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

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele 

de sprijin pentru zona montană, procedură de urgență, PL-x 573/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

4. Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2022 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor 
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măsuri în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate de România prin aderarea la 

Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 

navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi 

a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul 

Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, PL-x 592/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, Pl-x 609/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă privind registrul unic de control, Pl-x 610/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

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

nr.139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de 

reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

procedură de urgență, PL-x 647/2022, aviz- documentare și consultare. 

 
 

   
               PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
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