
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

              Nr. 4c-1/208/05.05.2022 

SINTEZA 

lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 4 și 5 mai 2022 

  

 

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

în ziua de 4 mai 2022, în intervalul orar 0830-1000, respectiv în intervalul 1400-1800 , cu 

prezența membrilor Comisiei atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin mijloace 

electronice. 

Din totalul de 19 de membri au fost prezenți 17 deputați. Astfel, la sediul 

Camerei Deputaților, în sala de ședință, au fost prezenți deputații: Costel Neculai 

Dunava, Cristina Burciu, Dumitru-Viorel Focșa, Mihai-Cătălin Botez, Bogdan-Alin 

Stoica, Attila Kelemen, Gheorghe Șoldan, Gabriel-Ioan  Avrămescu, Valentin Ilie 

Făgărășian, Daniel Andrei Gheorghe, Radu Molnar, Sorin Năcuță, Alexandra 

Presură, Paul Stancu, George-Nicolae Simion, Maria Stoian. 

Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan a participat prin mijloace 

electronice. Au lipsit de la lucrările ședinței domnul deputat Gheorghe Șimon și 

domnul deputat George-Adrian Paladi. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       

nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind 

înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române – 

TAROM” – S.A., procedură de urgență, PL-x 553/2021, fond comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        

nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie 

electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

energiei, procedură de urgență, PL-x 193/2022, 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 și completarea Legii nr. 286/2009 

privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, aviz; 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       

nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție 

constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor 

sectoriale, procedură de urgență, PL-x 172/2022, aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Pl-x 175/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, procedură de urgență,                     

PL-x 196/2022, aviz; 
7. Proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 132 din 

31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,                     

PL-x 200/2022, aviz. 
 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății „Compania 

națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A., procedură de urgență, 

PL-x 553/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru transporturi și infrastructură. 

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

Transporturilor și Infrastructurii, domnul Gabor Sandor, secretar de stat.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului      

nr. 45/1997 privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene 

române – TAROM” – S.A., cu un amendament respins, primit din partea Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură.  

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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2021 pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății 

„Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A, în forma 

adoptată de Senat, cu un amendament respins. 

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 transmită Comisiei pentru buget finanțe și 

bănci și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, raportul preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 

privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române – 

TAROM” – S.A, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins. 
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La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților 

finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 –            

31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul energiei, procedură de urgență, PL-x 193/2022, fond comun cu Comisia 

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

muncă și protecție socială. 

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

Energiei, domnul Ștefan Constantin, secretar de stat, domnul Dragoș Honcioiu, 

consilier și doamna Oana Babagianu, consilier, iar din partea Federației Patronale de 

Petrol și Gaze a participat domnul Alin Ioan Popescu, specialist în relații publice.  

Domnul Ștefan Constantin, secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului și a susținut aprobarea acestui proiect. 

Domnul vicepreședinte Mihai Cătălin Botez a propus amânarea cu o săptămână 

a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                    

nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică 

și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. 

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor, au fost analizate amendamentele depuse de către domnul 

președinte Costel Neculai Dunava și de către deputații din Comisie din Grupul PNL.  

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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul energiei, cu amendamente admise. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

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

bănci, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru muncă și protecție 

socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților 

finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 –            

31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul energiei, cu amendamente admise. 

 

Ședința Comisiei a fost suspendată, deoarece au început lucrările ședinței de plen 

a Camerei Deputaților. Inițiativele înscrise pe ordinea de zi și care nu au fost dezbătute 

în cadrul ședinței Comisiei s-au amânat pentru o dată ulterioară. 
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Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 5 mai 2022, în intervalul orar       

10.00-13.00, respectiv 14.00-18.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              

nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de 

stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A., 

procedură de urgență, PL-x 173/2022, fond comun cu Comisia pentru 

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

documentare și consultare; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte 

normative, procedură de urgență, PL-x 194/2022, fond comun cu Comisia 

juridică, de disciplină și imunități – documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 

privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, aviz – documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului      

nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție 

constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor 

sectoriale, procedură de urgență, PL-x 172/2022, aviz – documentare și 

consultare; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Pl-x 175/2022, aviz – documentare și consultare; 

6. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, procedură de urgență,                   

PL-x 196/2022, aviz – documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 132 din 

31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie,                   

PL-x 200/2022, aviz – documentare și consultare. 

 
    

             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

 

 

 

                                                            SECRETAR 

 

    Bogdan-Alin STOICA 

 

Consilier parlamentar 

Alina Cristina Hodivoianu 

 

Expert parlamentar 

Bondar Maria-Emanuela 
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