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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 5, 6 și 7 aprilie 2022 

  

 

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

în ziua de 5 aprilie 2022, în intervalul orar 1300-1800. 

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

privatizare, au participat 14 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați 

Costel Neculai Dunava, Valentin Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe, Paul 

Stancu și Gheorghe Șimon. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte George-Adrian 

Paladi. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

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

fiscal, PL-x 12/2022 - aviz; 

2. Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice, Pl-x 41/2022 - aviz; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

modificarea unor termene, PL-x 107/2022 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru prorogarea unui termen, procedură de urgență,                   

PL-x 124/2022– aviz; 

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

nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, procedură de urgență,                   

PL-x 127/2022 – aviz. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 12/2022- aviz. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar, în calitate de inițiator, a realizat o scurtă 

prezentare a principalelor prevederi ale acestei inițiative legislative.  

În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte George-Adrian Paladi le-a propus 

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

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

împotrivă și o abținere). 

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

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

Doamna vicepreședinte Cristina Burciu le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterii acestei inițiative legislative cu o săptămână, ca urmare a faptului 

că Guvernul nu a emis un punct de vedere asupra acestei propuneri legislative. 

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

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene, PL-x 107/2022 – 

aviz. 

La lucrările ședinței au participat, din partea Ministerului Finanțelor următorii 

reprezentanți: doamna Gheorghița Toma, șef serviciu, doamna Ana Maria Ionescu și 

domnul Marian Cristian Dincă, experți. 

Domnul vicepreședinte George-Adrian Paladi le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

modificarea unor termene, în forma adoptată de Senat. 

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

împotrivă și o abținere). 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen, 

procedură de urgență, PL-x 124/2022– aviz. 

Domnul vicepreședinte George-Adrian Paladi le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru prorogarea unui termen, 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 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor 



 3 

măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, 

procedură de urgență, PL-x 127/2022 – aviz. 

Domnul vicepreședinte George-Adrian Paladi le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în forma adoptată de Senat. 

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

Lucrările Comisiei au continuat în zilele de 6 și 7 aprilie 2022, cu 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- 

documentare și consultare; 

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- documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice, Pl-x 41/2022, aviz- documentare și consultare; 

4. Propunerea legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea 

interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român”,          

PL-x 79/2022, aviz- documentare și consultare; 

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- documentare și consultare; 

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- documentare și consultare; 
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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- documentare și consultare; 

8. Comunicare a 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- documentare și 

consultare. 
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