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                                             Parlamentul României 

                                             Camera Deputaţilor 

                  Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

Nr. 4c-1/488/21.12.2021 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din ziua de 21 decembrie 2021 
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și-a desfășurat 

lucrările în ziua de 21 decembrie 2021, cu prezența deputaților atât la sediul 

Camerei Deputaților, cât și prin intermediul mijloacelor electronice, în comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, respectiv, 

Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din Senat. 

Din  totalul de 18 membri, au fost prezenţi 17 deputaţi: la sediul Camerei 

Deputaţilor, în sala de ședință, au fost prezenți 11 deputați, iar doamnele deputat 

Cristina Burciu și Pollyanna-Hanellore Hangan, precum și domnii deputați 

Bogdan-Alin Stoica, Radu-Iulian Molnar, Paul Stancu și Beniamin Todosiu au 

participat, la lucrările Comisiei, prin mijloace electronice. A lipsit de la lucrările 

acesteia domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe.  

Domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de domnul deputat         

Mitică-Marius Mărgărit. 

Pe ordinea de zi a celor patru comisii parlamentare au fost înscrise 

următoarele puncte:  

1. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului 

Concurenței (anexa 3/08), procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun 

cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 

respectiv Comisia economică, industrii şi servicii din Senat – aviz comun; 

2. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52), procedură de urgență,     

PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 
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Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii din Senat– 

aviz comun; 

3. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 

General al Guvernului (anexa 3/13), procedură de urgență,                   

PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul 

Camerei Deputaților, respectiv Comisia economică, industrii și servicii din 

Senat – aviz comun; 

4. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului 

Economiei (anexa 3/35), procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 

respectiv Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru 

energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat – aviz 

comun. 

5. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei 

(anexa 3/36), procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia 

pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, 

Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru energie, 

infrastructură energetică și resurse minerale din Senat – aviz comun; 

6. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 

General al Guvernului (anexa 3/13), procedură de urgență,                   

PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul 

Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii și 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din 

Senat – aviz comun; 

7. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorității pentru 

Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53), procedură de urgență, 

PL-x 611/2021, comun cu Comisia economică, industrii și servicii din 

Senat – aviz comun. 

 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08), procedură de 

urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul 

Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii din Senat 

– aviz comun. 
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 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți din partea Ministerului Finanțelor, precum și din partea Consiliului 

Concurenței, domnul Bogdan Marius Chirițoiu, președinte. 

 Domnul președinte Bogdan Marius Chirițoiu a prezentat principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței  (anexa 3/08) și 

a răspuns întrebărilor formulate de către parlamentari. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (14 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și o abținere),  

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08). 

La punct doi al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 

(anexa 3/52), procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia economică, 

industrii şi servicii din Senat – aviz comun. 

 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaților. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și, prin mijloace electronice, 

reprezentanții Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, doamna 

Florentina Drăgan, președinte și domnul Lehel-Lorand Bogdan, vicepreședinte.  

 Domnul vicepreședinte Lehel-Lorand Bogdan a prezentat principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor și a răspuns întrebărilor formulate de către parlamentari.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (20 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere),  

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 

3/52) au fost avizate favorabil. 

 La punct trei al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13), 

procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii şi 
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servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii 

din Senat – aviz comun. 

 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și din partea Secretariatului 

General al Guvernului (anexa 3/13), domnul Marian Neacșu, Secretar General al 

Guvernului. 

 Domnul Marian Neacșu, Secretar General al Guvernului, a prezentat 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 

Guvernului și a răspuns întrebărilor formulate de către parlamentari. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (22 voturi pentru și 12 voturi împotrivă), proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13). 

 La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35), procedură de 

urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru 

energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat – aviz comun. 

 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaților. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți din partea Ministerului Finanțelor, precum și din partea 

Ministerului Economiei, domnul Florin Marian Spătaru, ministru. 

 Domnul ministru Florin Marian Spătaru a prezentat principalele prevederi 

ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35) si a răspuns 

întrebărilor formulate de către parlamentari.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (31 voturi pentru și 12 voturi împotrivă), proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

 La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) procedură de urgență, 

PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 
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Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru 

energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat. 

 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaților. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți din partea Ministerului Finanțelor, precum și din partea Ministerului 

Energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, ministru. 

 Domnul ministru Virgil Daniel Popescu a prezentat principalele prevederi 

ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum şi anexa la acesta cu 

privire la proiectul de buget al  Ministerului Energiei și a răspuns întrebărilor 

formulate de către parlamentari.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (31 voturi pentru și 10 voturi împotrivă), proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

 La punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13), 

procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii 

și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat. 

 Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat 

Bende Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și din partea Secretariatului 

General al Guvernului (anexa 3/13), domnul Marian Neacșu, Secretar General al 

Guvernului. 

 Domnul Marian Neacșu, Secretar General al Guvernului, a prezentat 

principalele prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 

Guvernului și a răspuns întrebărilor formulate de către parlamentari. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi (24 voturi pentru și 15 voturi împotrivă), proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13). 

 La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea și avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 și anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului 
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(anexa 3/53), procedură de urgență, PL-x 611/2021, comun cu Comisia 

economică, industrii şi servicii din Senat.  

 Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Costel 

Neculai Dunava, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare. 

 La lucrările sedinței comune au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și din partea Autorității pentru 

Administrarea Activelor Statului, domnul Claudiu Constantin Năstasă, 

președinte. 

 Domnul președinte Claudiu Constantin Năstasă a prezentat principalele 

prevederi ale proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022, precum şi anexa la 

acesta cu privire la proiectul de buget al Autorității pentru Administrarea 

Activelor Statului și a răspuns întrebărilor formulate de către parlamentari.  

 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii parlamentare au avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă),  

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 şi anexa la acesta cu privire la 

proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 

3/53). 

 

 

               PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 
 

                                                            SECRETAR 

 

    Gheorghe ȘOLDAN 
                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                        Consilier parlamentar 

                                                                                                                                      Anca Magdalena CHISER 

 

 

 

 
                      Consultant 
                                                                                                                                            Cristian ISTRATE 

 
 


