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   Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

        Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

 

București, 10.11.2022 
  Nr.4c-1/636 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din zilele de  7, 8, 9 și 10 noiembrie 2022 
 

 

 

 

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

ziua de 7 noiembrie 2022, în intervalul orar 1700-1830, în comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților. 

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

privatizare au fost prezenți la ședința  comună 15 deputați.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Costel Neculai Dunava,  Daniel  

Andrei Gheorghe, Gabriel Ioan Avrămescu,  Gheorghe Șimon. 

Lucrările ședinței comune a celor două Comisii au fost conduse de președintele  

Comisiei pentru industrii și servicii, domnul deputat Sándor Bende.  
 

Şedinţa comisiilor a avut un singur punct pe ordinea de zi, și anume: 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, procedură de urgență,        

PL-x 548/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

muncă și protecție socială. 
   

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

Ministerului Energiei, domnul Dan Dragoș Drăgan – secretar de stat, din partea 

Autoritatății Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Vicepreședinte 

Zoltan Nagy-Bege, iar din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

doamna Andreea Anamaria Naggar – secretar de stat și din partea Secretariatului 

General al Guvernului, domnul Nini Săpunaru – secretar de stat . 
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Reprezentantul Ministerului Energiei domnul Dan Dragoș Drăgan – secretar de 

stat le-a prezentat membrilor Comisiilor principalele prevederi  ale proiectul de Lege, 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic.  

În cadrul ședinței au fost dezbătute amendamentele depuse de domnii deputați 

Mihai Weber, Claudiu Manta, Ionel Cristinel Rujan, Toma Ilie, Salan Viorel, Natalia 

Intotero și domnii senatori Radu- Ștefan Oprea, Daniel Cătălin Zamfir, Cristian Cornel 

Răsmeriță, Antal Lórant și Túros Lórnad, respectiv amendamentele primite din partea 

domnilor deputați Alin Ilie Coleșa, Antonio Adrușceac și doamna deputat Mitrea 

Dumitrina precum și amendamentele primite din partea Grupului parlamentar al USR și 

amendamentele primite din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  

    În urma dezbaterilor, domnul președinte Sándor Bende le-a propus membrilor 

Comisiilor aprobarea unui raport preliminar comun de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2022 privind 

decarbonizarea sectorului energetic, cu amendamente admise și respinse. 

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

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, respectiv  

membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

înainteze Comisiei pentru muncă și protecție socială  un raport preliminar comun de 

adoptare, cu amendamente admise și respinse. 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 8 noiembrie 2022, în intervalul orar 

800-1030, respectiv, după încheierea ședinței votului final, până la ora 1800, în ziua de 

9 noiembrie, în intervalul orar 830-1000 respectiv 1300- 1800, precum și în ziua de        

10 noiembrie 2022 în intervalul orar 830-1300, având  următoarea ordine de zi: 
 

1.  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, 

PL-x 395/2022- fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic - documentare și consultare; 

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

nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române 

pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare 

a exportului, procedură de urgență, PL-x 696/2022, fond comun cu Comisia 

pentru industrii şi servicii, Comisia pentru antreprenoriat şi turism – 

documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la 

plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public, Pl-x 494/2022, aviz – 

documentare și consultare; 

4. 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; 
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5. 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- 

documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, PL-x 625/2022, aviz- documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare, PL-x 626/2022, aviz- 

documentare și consultare. 
 

 

        VICEPREŞEDINTE 
 

               George Adrian PALADI 
 

        SECRETAR 
 

           Bogdan-Alin STOICA  

 

            Șef serviciu 

          Lidia - Graziella SEGĂRCEANU 

 
 

           Consilieri parlamentari: 

                   Alina Cristina HODIVOIANU  

              Anda Elena CONSTANTINESCU 


