
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 
              Nr. 4c-1/614/3.11.2022 

 

SINTEZA 

lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  

din ziua de 31 octombrie, respectiv 1, 2 și 3 noiembrie 2022 

 

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

în ziua de 31 octombrie 2022, după încheierea ședinței de vot final a Camerei 

Deputaților. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la ședință 13 deputați: Costel Neculai 

Dunava, Cristina Burciu, George-Adrian Paladi, Focșa Dumitru-Viorel, Mihai-

Cătălin Botez, Attila Kelemen, Pollyanna-Hanellore Hangan, Sorin Năcuță, Alexandra 

Presură, Paul Stancu și Maria Stoian. 

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați Bogdan-Alin Stoica, Gabriel-

Ioan Avrămescu, Valentin Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe, Radu-Iulian 

Molnar și George Nicolae Simion. 

Domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de domnul deputat Țepeluș 

Laurențiu, iar domnul deputat Gheorghe Șimon a fost înlocuit de domnul deputat 

Romeo Lungu. 

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 Guvernului nr. 35/2022 

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății 

cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România 

este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea 

participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în 

cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanță în Statistică al Organizației pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituțional în cadrul 

Institutului International de Statistică, PL-x 627/2022, fond; 

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

nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de 

stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 42/2020, procedură de urgență, PL-x 146/2021, fond comun cu 

maria.bondar
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Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat și 

turism; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 

privind modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaților asumate de România prin 

aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru 

securitatea navigației aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 

aeriană, precum şi a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele 

adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, 

PL-x 592/2021, aviz; 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii                             

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 609/2022, aviz; 

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

aviz; 

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

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

reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

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

 

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

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanței 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru 

aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de 

Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

şi de membru instituțional în cadrul Institutului International de Statistică,                      

PL-x 627/2022, fond. 

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

Național de Statistică, domnul Andrei Tudorel, președinte. 

Domnul președinte Andrei Tudorel a reiterat faptul că Institutul Național de 

Statistică are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în 

Statistică al OCDE și de membru instituțional în cadrul Institutului Național de 

Statistică și a motivat necesitatea adoptării proiectului de lege. 

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

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

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanței 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru 
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aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de 

Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

şi de membru instituțional în cadrul Institutului International de Statistică, în forma 

adoptată de Senat. 

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

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

cu unanimitate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2022 

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății 

cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este 

parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării 

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

Comitetului de Statistică şi Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică şi de membru instituțional în cadrul Institutului International 

de Statistică, în forma adoptată de Senat. 

 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie 

- IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență 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. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei 

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

Comisiei pentru antreprenoriat și turism, în data de 24 octombrie 2022. 

În timpul dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot 

propunerea ca membrii Comisiei să nu-și mai mențină amendamentul cuprins în 

raportul preliminar transmis de Comisia pentru antreprenoriat și turism la numărul 

curent 2 de la amendamente respinse, deoarece prevederile amendamentului se 

regăsesc în legislația în vigoare. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate 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 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din 
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Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, cu amendamente admise și 

amendamente respinse. 

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

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru antreprenoriat și turism  un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST 

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

pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului                  

nr. 42/2020, cu amendamente admise și amendamente respinse. 

 

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

Ordonanței de urgență 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 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

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

programele de sprijin pentru zona montană, în forma adoptată de Senat. 

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

 

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

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2022 privind modificarea şi completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

îndeplinirii obligaților asumate de România prin aderarea la Convenția internațională 

EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene şi la 

Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligații care 

rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în 

domeniul serviciilor de navigație aeriană, PL-x 592/2021, aviz. 

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

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

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sandor 

Gabor, secretar de stat a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr. 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaților asumate de România 

prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea 

pentru securitatea navigației aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută 

aeriană, precum şi a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele 
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adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, în 

forma adoptată de Senat. 

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, Pl-x 609/2022, 

aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea                   

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în forma prezentată de inițiator. 

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

 

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

registrul unic de control, Pl-x 610/2022, aviz. 

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez a motivat necesitatea aprobării 

acestei inițiative legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative privind registrul unic de control. 

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

(3 voturi împotrivă). 

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea 

mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, procedură de urgență, PL-x 647/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

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

de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,                    

în forma Guvernului. 

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

(2 voturi împotrivă). 

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 1 noiembrie 2022, în intervalul 

orar 1700-2100, în ziua de 2 noiembrie 2022, în intervalul orar 830-1000, respectiv 

1300-1800, precum și în ziua de 3 noiembrie 2022, în intervalul 830-1300, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și 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; 

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea                                

„Legii nr. 259/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                      

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
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energie electrica şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de 

facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții 

Apuseni şi în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, procedură de urgență,                      

Pl-x 76/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru muncă și protecție socială; 
3. Propunerea legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale 

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

aviz; 
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; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                             

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai 

şi activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială,                 

Pl-x 586/2022, aviz; 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2022 

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

procedură fiscală, PL-x 625/2022, aviz; 

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

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

aviz. 

 
PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

SECRETAR 

Attila KELEMEN 
 

Șef serviciu 

Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

Consilier parlamentar 

Alina Cristina Hodivoianu 

 

Expert parlamentar 

Maria Emanuela Bondar 


