
 

 
 

                                          Parlamentul României 

                                            Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

                                                                                 Nr. 4c-1/734/15.12.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și  

privatizare din zilele de 12, 13 și 15 decembrie 2022 

 

 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și                                  

Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia 

economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și 

resurse minerale din Senat, şi-au început lucrările şedinţei comune în ziua de                   

12 decembrie 2022, ora 1100. 

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

privatizare, au participat la dezbateri 16 deputaţi.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați Gheorghe Șoldan, Andrei-Daniel 

Gheorghe, respectiv, doamna deputat Cristina Burciu.  

Domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel a fost înlocuit de domnul deputat Sorin 

Titus Muncaciu.  

 Doamna deputat Pollyanna Hangan- Hanellore a fost înlocuită de domnul 

deputat Alin Apostol. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, prin rotație, de domnul deputat Costel 

Neculai Dunava, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, respectiv, de domnul deputat Sandor Bende, preşedintele Comisiei pentru 

industrii şi servicii. 

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

Consiliului Concurenței: domnul secretar general Șușu Eugen, iar din partea 

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.): doamna 

președinte Florentina Drăgan, domnul Dan Cranta, directorul economic, precum și 

domnul Lehel-Lorand Bogdan, membru în cadrul Colegiului C.N.S.C. 

  De asemenea, din partea Ministerului Economiei au participat domnul 

ministru Florin Marian Spătaru și domnul Cristi Sandu, director economic adjunct, 

din partea Ministerului Energiei: domnul Sergiu Niculescu - secretar de stat, din 

partea Secretariatului General al Guvernului: domnul Marian Neacșu, secretar 

general al Guvernului iar din partea Autorității pentru Administrarea Activelor 

Statului: domnul președinte Florin Daniel Geantă. 

 

 

 

maria.bondar
Conform cu originalul



 2 

Şedinţa comună a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 (PL-x 756/2022)                                     

- comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat.  – aviz comun. 

 Au fost depuse amendamente de deputați și senatori la proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2023 și anexele la acesta. 

Avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 s-a făcut, etapizat, 

pentru următorii ordonatori de credite:  

- Consiliul Concurenței (anexa 3/08);  

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52);  

- Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13).  

Comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, 

respectiv, Comisia economică, industrii și servicii din Senat 

 

- Ministerului Economiei (anexa 3/35);  

- Ministerul Energiei (anexa 3/36);  

- Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13).  

Comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, 

respectiv, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru energie, 

infrastructură energetică și resurse minerale din Senat 

 

            - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) 

Comun cu Comisia economică, industrii și servicii din Senat 

 

 La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Consiliului 

Concurenței: domnul secretar general Șușu Eugen. 

 

Domnul secretar general Șușu Eugen a răspuns întrebărilor domnilor deputați și 

senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08). 

Domnul președinte Sandor Bende a supus la vot amendamentul depus la proiectul 

de buget al Consiliului Concurenței de deputați și senatori ai grupurilor parlamentare 

PNL din Camera Deputaților și Senat. Amendamentul a fost aprobat cu majoritate de 

voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (28 voturi pentru și 7 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08) au fost avizate 

favorabil, cu un amendament admis. 
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 La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor: doamna președinte Florentina Drăgan, 

domnul Dan Cranta, directorul economic, precum și domnul Lehel-Lorand Bogdan, 

membru în cadrul Colegiului C.N.S.C. 

 Doamna președinte Florentina Drăgan a răspuns întrebărilor domnilor deputați 

și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 

(anexa 3/52). 

 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (29 voturi pentru și 10 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 

3/52) au fost avizate favorabil.  

 

   La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Secretariatului 

General al Guvernului: domnul Marian Neacșu, secretar general al Guvernului. 

  Domnul Marian Neacșu, secretar general al Guvernului a răspuns întrebărilor 

domnilor deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului       

(anexa 3/13). 

A fost supus la vot amendamentul depus la proiectul de buget al Secretariatului 

General al Guvernului de deputații Grupului parlamentar USR. Amendamentul a fost 

admis cu majoritate de voturi. 

  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (28 de voturi pentru și 7 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost 

avizate favorabil, cu un amendament admis. 

 

  La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și  Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Ministerului 
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Economiei: domnul ministru Florin Marian Spătaru și domnul Cristi Sandu, 

director economic adjunct. 

Domnul ministru Florin Marian Spătaru a răspuns întrebărilor domnilor 

deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credite, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

Domnul președinte Sándor Bende  a supus la vot amendamentele depuse la 

proiectul de buget al Ministerului Economiei de deputații și senatorii Grupurilor 

parlamentare USR din Camera Deputaţilor şi Senat. Acestea au fost aprobate cu 

majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (31 de voturi pentru și 7 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35) au fost avizate 

favorabil, cu amendamente admise. 

 

La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Ministerului 

Energiei: domnul Sergiu Niculescu, secretar de stat. 

Domnul Sergiu Niculescu, secretar de stat a răspuns întrebărilor domnilor 

deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

Domnul președinte Sándor Bende a supus la vot amendamentele depuse la 

proiectul de buget al Ministerului Energiei de deputații și senatorii Grupurilor 

parlamentare AUR, din Camera Deputaţilor şi Senat, deputați USR precum și deputați 

și senatori neafiliați. 

Amendamentele au fost adoptate, cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (35 de voturi pentru și 5 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) au fost avizate favorabil,                     

cu amendamente admise. 

 

   La lucrările comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare și Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, 

Comisiei economice, industrii şi servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Secretariatului 

General al Guvernului domnul Marian Neacșu, secretar general al Guvernului. 

  Domnul Marian Neacșu, secretar general al Guvernului a răspuns întrebărilor 

domnilor deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credit, 
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principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului       

(anexa 3/13). 

  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (24 de voturi pentru și 8 voturi 

împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire 

la proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost 

avizate favorabil. 

 

    În continuare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

Camera Deputaţilor și Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au analizat 

proiectul   Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul 

de buget al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. 

    Domnul deputat Costel Neculai Dunava, președintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare a condus ședința comună a celor două comisii. 

  La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 

din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Autorității pentru 

Administrarea Activelor Statului: domnul președinte Florin Daniel Geantă. 

  Domnul  președinte Florin Daniel Geantă a răspuns întrebărilor domnilor 

deputați și senatori şi a prezentat, în calitate de ordonator principal de credite, 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor 

Statului (anexa 3/53). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă),  proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget 

al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) au fost avizate 

favorabil.  

 

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

lucrările în ziua de 12 decembrie 2022, în intervalul orar 1700- 1800, 13 decembrie  

830-1000 respectiv 1300-1800 , precum și în ziua de 15 decembrie 2022, în intervalul  

830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

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

nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de 

garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative, procedură de 

urgență, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, PL-x 511/2021                        

– 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                 

– documentare și consultare; 

      3. 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 
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numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022                     

– documentare și consultare; 

      4. 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 social, Pl-x 586/2022- documentare și 

consultare; 

      5. 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- documentare și consultare; 

   6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare, republicată, Pl-x 667/2022– documentare și consultare; 

  7. Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi 

modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, Pl-x 670/2022                               

– documentare și consultare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 

SECRETAR 

Bogdan-Alin STOICA 

 

                                                                                                    Șef serviciu 

Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

         Consilier parlamentar 

          Alina Cristina Hodivoianu 

 

          Consilier parlamentar 

        Andreea Bociu 


