
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

          Nr. 4c-1/92/10.03.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare 

din zilele de 8, 9 și 10 martie 2022 

 

 

Ședința Comisiei a început în ziua de 8 martie 2022, cu prezența membrilor 

Comisiei atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin mijloace electronice.  

Din totalul de 18 membri au fost prezenți 16 deputați, din care 14 deputați au 

fost prezenți în sala de ședință, iar prin mijloace electronice au participat doamna 

deputat Pollyanna-Hanellore Hangan și domnul deputat Radu Iulian Molnar. 

A lipsit de la lucrările Comisiei domnul deputat Mihai-Cătălin Botez și domnul 

deputat Gheorghe Șimon. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava.  

Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 

PL-x 449/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru muncă și protecție socială; 

2. Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul 

total al creditării și la cesiunea de creanțe, PL-x 18/2022 – fond comun cu Comisia 

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

juridică, de disciplină și imunități; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene și pentru completarea art. 60 din Legea               

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 39/2022 – aviz; 

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

nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 

fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului        

nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, procedură de 

urgență, PL-x 42/2022 – aviz; 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public 

de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța 

de urgență a guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 

din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 

stării de urgență, procedură de urgență, PL-x 54/2022 – aviz; 

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

nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-202 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională 

Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, 

procedură de urgență, PL-x 55/2022 – aviz; 

7. Propunerea legislativă privind registrul comerțului și registrul 

persoanelor fără scop lucrativ, Pl-x 61/2022 – aviz. 

 

Ședința a început cu primul punct al ordinii de zi la care a fost înscris 

proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului                    

nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, PL-x 449/2021 – 

fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Beniamin Todosiu, în calitate de inițiator 

a motivat necesitatea adoptării acestui proiect de lege. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale, cu amendamente admise, transmis de 

Comisia pentru muncă și protecție socială, dezbătut de membrii acesteia în ședința 

din data de 31 ianuarie 2022. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 

privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu 

amendamente admise. 

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

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru 

industrii și servicii un raport preliminar comun de adoptare a proiectului de Lege 

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu amendamente admise. 

                             

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

protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de 
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creanțe, PL-x 18/2022 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

În cadrul dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat 

membrilor Comisiei amendamentele transmise de domnul senator Cătălin Zamfir, în 

data de 28 februarie 2022. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a supus la vot aprobarea 

amendamentelor depuse de domnul senator Cătălin Zamfir, fiind adoptate 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 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la 

cesiunea de creanțe, cu amendamente admise. 

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

(1 vot împotrivă și 2 abțineri).  

 

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

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru 

completarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 39/2022 – 

aviz; 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a proiectului de lege. 

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

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, procedură de urgență, PL-x 42/2022 – aviz; 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, 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 înscris proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui 

ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și 

pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 

43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 

urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, 

procedură de urgență, PL-x 54/2022 – aviz. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

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

împotrivă). 

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   nr. 133/2021 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-202 alocate 

României din Fondul european de dezvoltare regională Fondul de coeziune, Fondul 

social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, procedură de urgență,             

PL-x 55/2022 – aviz 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, 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 înscrisă propunerea legislativă privind 

registrul comerțului și registrul persoanelor fără scop lucrativ, Pl-x 61/2022 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a proiectului de lege. 

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

 

În data de 9 martie 2022, ședința Comisiei a început cu prezența membrilor 

prin mijloace electronice.  

Din totalul de 18 membri, au fost prezenți 16 deputați prin mijloace 

electronice. 

Domnul deputat George Nicolae Simion a fost înlocuit de domnul deputat Sorin 

Titus Muncaciu și domnul deputat Dumitru Viorel Focșa a fost înlocuit de domnul 

deputat Florin Pușcașu. 

A lipsit de la lucrările Comisiei domnul deputat Gheorghe Șimon și domnul 

deputat Gheorghe Andrei Daniel. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

 

 Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

Proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol alimentar, procedură de 

urgență, PL-x 178/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice. 

Ședința a început cu proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale 

dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol alimentar, procedură 

de urgență, PL-x 178/2021 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice. 
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La dezbaterile ședinței Comisiei au participat, din partea Consiliului 

Concurenței, domnul Sorin Lungu, director adjunct, doamna Roxana Marilena 

Iliescu, inspector concurență și doamna Anca Dorobanțu, consilier. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind practicile 

comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare 

agricol alimentar, cu amendamente admise, transmis de Comisia pentru industrii și 

servicii, dezbătut de membrii acesteia în ședința din data de 8 martie 2022. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului 

de aprovizionare agricol alimentar, cu amendamente admise și respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 abțineri). 

În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât cu majoritate de voturi (3 abțineri), să înainteze Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii un raport 

preliminar comun de adoptare a proiectului de Lege privind practicile comerciale 

neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol alimentar, cu 

amendamente admise și respinse. 

 

Lucrările Comisiei au continuat în data de 10 martie 2022 în intervalul orar 

830 -1300, cu prezența membrilor Comisiei atât la sediul Camerei Deputaţilor, cât și 

prin mijloace electronice. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu 

din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în 

proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - 

S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României 

referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime 

pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearoelectrică de la Cernavodă, procedură de urgență, PL-x 389/2021 - fond 

comun cu Comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; 

2. Propunerea legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor 

românești de creșterile de prețuri la energie electrică şi gaze naturale, Pl-x 606/2021 

– fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii 

şi servicii si Comisia pentru antreprenoriat şi turism; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, PL-x 12/2022 – aviz; 

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

nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, 

procedură de urgență, PL-x 80/2022 – aviz; 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut 

digital şi de servicii digitale, procedură de urgență, PL-x 81/2022 – aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională 

a educației financiare”, PL-x 87/2022 – aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii                    

nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Pl-x 285/2021 – aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA 

 

 

SECRETAR 

 

Bogdan Alin STOICA 

 
Chiser Anca Magdalena 

Consilier parlamentar 

 

Bondar Maria Emanuela 

Expert parlamentar 

 

 

 

 
           

  

 


