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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 12, 13 și 14 aprilie 2022 

 

 

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

ziua de 12 aprilie 2022, în intervalul orar 1000-1200, precum și în intervalul 1500-1800 . 

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, Radu- Iulian Molnar, 

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

Domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de doamna deputat Viorica 

Sandu, iar domnul deputat Gabriel- Ioan Avrămescu a fost înlocuit de domnul deputat 

Robert Ionatan Sighiartău. 

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați Kelemen Attila, 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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., PL-x 77/2022, 

fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului; 

2. 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, PL-x 511/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci; 

3. propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice, Pl-x 41/2022, aviz; 
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4. propunerea legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului 

superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român”, Pl-x 79/2022, aviz; 

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

nr.10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,                      

PL-x 128/2022, aviz; 

6. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea 

unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică 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”, PL-x 129/2022, aviz; 

7. proiectul de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si 

completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul 

comerţului, PL-x 133/2022, aviz; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Către 

o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere, 

COM (2022) 83 final, proiect de opinie. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - 

S.A., PL-x 77/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Companiei 

Naționale de Investiții, doamna Luiza Andrei- director juridic, precum și doamna Felicia 

Stoica- șef serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu 

amendamente admise, primit din partea Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului.  

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

Comisiei raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - 

S.A., cu amendamente admise, primit din partea Comisiei pentru industrii și servicii. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei aprobarea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

„C.N.I.” - S.A., cu amendamente admise. 

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

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și ai Comisiei pentru industrii și 

servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, 

spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., cu amendamente admise. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris 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, PL-x 511/2021, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci. 

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

Supraveghere Financiară, domnul Cristian Roșu- vicepreședinte (membru executiv, 

sectorul asigurărilor-reasigurărilor) și doamna Simona Dobrică- șef serviciu; din partea 

Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), 

domnul Vasile Ștefănescu- președinte, domnul Florin Pandele- vicepreședinte și domnul 

Dan Minoiu- avocat; din partea Confederației Naționale a Federațiilor și Asociațiilor de 

Consumatori <Convenția CONROM>, domnul Marian Ene- împuternicit; din partea 

Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), 

domnul Alexandru Ciuncan- director general, domnul Ovidiu Ciobanu- avocat și doamna 

Oana Ghiocea- consultant, iar din partea Ministerului Finanțelor, doamna Magdalena 

Ioniță- șef serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului 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, cu amendamente admise și amendamente respinse, primit din partea 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 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, cu amendamente admise și cu amendamente 

respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 
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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 abțineri), să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

un raport preliminar de adoptare a proiectului 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, cu amendamente admise și cu amendamente respinse, care va fi înaintat 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

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

constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice, Pl-x 41/2022, aviz. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Dumitru Georgescu.  

De asemenea, domnul deputat Aurel Bălășoiu, membru al Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din cadrul Camerei 

Deputaților, a participat în calitate de inițiator al acestei propuneri legislative. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind constituirea 

şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 

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

suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 

cetăţeanului român”, Pl-x 79/2022, aviz. 

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

Justiției, doamna Claudia Roșianu, șef serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative "Legea suveranităţii - Legea pentru 

protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român”. 

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

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 

PL-x 128/2022, aviz. 

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

Antreprenoriatului și Turismului, domnii Lucian Rus și Călin Angel, secretari de stat, 

precum și doamna Camelia Taină, director general. 

În cadrul dezbaterilor au fost analizate amendamentele depuse de către domnul 

senator Constantin-Daniel Cadariu, membru al Grupului parlamentar al Partidului 

Național Liberal. Membrii Comisiei și-au însușit aceste amendamente. Supuse la vot, 

acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
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Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu amendamente 

admise. 

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

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 

privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică 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”, PL-x 129/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrică 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”, 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 înscris proiectul de Lege privind registrul 

comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra 

înregistrării în registrul comerţului, PL-x 133/2022, aviz. 

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

Justiției, doamna Claudia Roșianu, șef serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind registrul comerţului şi pentru 

modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în 

registrul comerţului, în forma adoptată de Senat. 

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, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul 

nostru european de creștere, COM (2022) 83 final, proiect de opinie. 

 La lucrările ședinței a participat doamna Mirona Daia, director în cadrul Direcției 

Politici Industriale și Competitivitate a Ministerului Economiei. Aceasta a făcut o scurtă 

prezentare a principalelor prevederi ale documentului nelegislativ. 

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

proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
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Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de 

creștere. 

 Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (două abțineri). 

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

privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (două abțineri), aprobarea unui proiect 

de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor Către o economie verde, digitală și rezistentă: modelul nostru european 

de creștere, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene. 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 13 aprilie 2022, în intervalul orar 

13.00-18.00, respectiv în ziua de 14 aprilie 2022, în intervalul orar 8.30-13.00, cu 

următoarea ordine de zi: 

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

nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 

regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică 

tutelară, procedură de urgență, PL-x 56/2022, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură- 

documentare și consultare; 

2. proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind 

economia socială, PL-x 78/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială- documentare și 

consultare; 

3. propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 136/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

4. propunerea legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, Pl-x 137/2022, aviz- documentare și consultare; 

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

nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea 

de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice 

pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte 

preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-

2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020,           

PL-x 140/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 
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promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, procedură de urgență, 

PL-x 141/2022, aviz- documentare și consultare; 

7. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991, PL-x 145/2022, aviz- documentare și consultare. 

 
    

             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
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