
1 
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Nr. 4c-1/79/03.03.2022 

SINTEZA 

        lucrărilor şedinţei Comisiei din zilele de 1, 2 și 3 martie 2022 

 

Lucrările Comisiei au început în ziua de 1 martie 2022 și s-au desfășurat cu 

prezența deputaților atât la sediul Camerei Deputaților, cât și prin intermediul 

mijloacelor electronice.  

Din  totalul de 18 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, au participat 15 deputați. Astfel, la sediul Camerei Deputaților, în sala de 

ședință au fost prezenți deputații: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, George-

Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa, Mihai-Cătălin Botez, Bogdan-Alin Stoica, 

Kelemen Attila,  Sorin Năcuță, Alexandra Presură, George-Nicolae Simion, Maria 

Stoian, Pollyanna-Hanellore Hanganu, Radu Molnar, Beniamin Todosiu. Domnul  

Paul Stancu a participat prin intermediul mijloacelor electronice. Au lipsit de la lucrările 

Comisiei domnii deputați Gheorghe Șoldan, Daniel Andrei 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 de urgenţã a Guvernului 

nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, procedură de 

urgență,  PLx 146/2021 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării 
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drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 

anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative,  

procedură de urgență, PL-x 301/2019 – fond comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii; 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare,  Pl-x 584/2021 – aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 

privind Codul Fiscal, Pl x 591/2021 – aviz; 

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

PL x 12/2022 – aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, PL- x 25/2022 – aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, PL x 35/2022 – aviz; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic si Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în 

serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială, examinare în fond, 

COM(2022) 778 – proiect de opinie. 
 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de 

susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2020, procedură de urgență, PLx 146/2021 – fond comun 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat și turism. 

 Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

adresa primită din partea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, cu privire la 

aprobarea solicitării Comisiei pentru industrii și servicii, de desesizare față de acest 

proiect legislativ, având în vedere că obiectul de reglementare al acestuia a fost preluat 

de către Comisia pentru antreprenoriat și turism, respectiv aprobarea sesizării 

acestei comisii.  

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 urgenţã a Guvernului nr.16/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind 

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu 
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capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, cu amendamente admise și respinse. 

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

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

cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru antreprenoriat și turism, un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 

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

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

pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului 

Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din 

calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative, procedură de urgență, PL-x 301/2019 - fond comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii; 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, din 

partea Ministerului Economiei, domnul  Terente Ciui, secretar de stat.  

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul  Terente Ciui, secretar de stat,  

a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege și a susținut  adoptarea acestuia. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar al acestui proiect de Lege, adoptat de membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii, dezbătut de această Comisie în ședința din data de 08 octombrie 

2019.  

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

un raport comun de adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în 

scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de 

acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor 

acte normative, în forma adoptată de Senat.  

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu modificările şi completările ulterioare,  

Pl-x 584/2021 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

împotrivă și 4 abțineri). 

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

modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, Pl x 591/2021 – aviz 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de inițiatori. 

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

 La punctul cinci 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 președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu 2 săptămâni a dezbaterii  asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru a solicita punctul de vedere al 

Guvernului. 

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

 La punctul șase pe ordinea de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

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

PL- x 25/2022 – 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  majoritate  de voturi (o abținere). 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

PL x 35/2022 – 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 opt al ordinii de zi a fost  înscrisă Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul 

Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune 

pentru economia socială, examinare în fond, COM(2022) 778 – proiect de opinie. 

La dezbaterile ședinței Comisiei a participat, prin mijloace electronice, din partea 

Ministerului Afacerilor Externe doamna Janina Sitaru, secretar de stat. 
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 Reprezentatul Ministerului Afacerilor Externe doamna Janina Sitaru, secretar 

de stat, a făcut o scurtă prezentare a obiectului de reglementare al acestui proiect de lege 

și a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. 

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

proiect de opinie favorabil cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European și Comitetul Regiunilor 

– Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru 

economia socială. 

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

          Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 2 martie 2022, în intervalul orar 1300-1800, precum și în ziua de                            

3 martie 2022, în intervalul  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, PL-x 449/2021 

- fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii si Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială - documentare si consultare; 

2. Proiectul de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al 

creditării şi la cesiunea de creanţe, PL-x 18/2022 - fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, documentare si consultare; 

3. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene şi pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 39/2022 – aviz, documentare si consultare; 

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

nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare 

şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă, procedură de urgență, PL-x 42/2022 – aviz, documentare si 

consultare; 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

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

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

Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă, procedură de urgență,                             

PL-x 54/2022 - aviz, documentare si consultare; 

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

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

de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 

tranziţie justă, procedură de urgență, PL-x 55/2022 - aviz, documentare si 

consultare; 

7. Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor juridice 

fără scop lucrativ, Pl-x 61/2022 - aviz, documentare si consultare.  

 

 

 

             PREŞEDINTE 

         Costel Neculai DUNAVA 

 

                                                             SECRETAR 

                 Bogdan-Alin STOICA 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                      

         

     Consilieri parlamentari 

  Anda Constantinescu 

 Anca Chiser 
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