
 

 

 

 

              Nr. 4c-1/ 425/15.09.2022 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 12, 13, 14 și 15 septembrie 2022 

 

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

în ziua de 12 septembrie 2022, în intervalul orar 1700-1800. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, în sala 

de ședință 16 deputați.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Attila Kelemen, Gheorghe 

Șoldan 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.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, 

procedură de urgență, PL-x 423/2022, fond; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 

domenii prioritare pentru economia românească, procedură de urgență,     

PL-x 191/2022, fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, Pl-x 367/2022,  aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004, Pl-x 376/2022, aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal 

nr.227/2015, PL-x 381/2022,  aviz;  

6.Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor 

în România,  Pl-x 389/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare 

programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) 
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dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa 

financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de 

dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de 

administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile 

Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, procedură de urgență, 

prima Cameră sesizată, PL-x 443/2022, aviz. 
 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii 

nr.82/1992 privind rezervele de stat, procedură de urgență, PL-x 423/2022, fond. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea  Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, domnul Ciprian Caralicea – 

secretar general.  

   Domnul secretar general Ciprian Caralicea le-a prezentat domnilor deputați 

punctul de vedere al Guvernului, de susținere a inițiativei legislative. 

    Domnul vicepreședinte Mihai Cătălin Botez și domnul deputat Radu-Iulian 

Molnar au dorit să știe de ce trebuie făcute  stocuri de urgență și dacă există un plan 

clar cu privire la spațiile de depozitare pentru cereale. 

  Domnul secretar general Ciprian Caralicea a răspuns tuturor întrebărilor adresate 

de domnii deputați. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 

privind rezervele de stat, în forma adoptată de Senat. 

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 plenului Camerei Deputaților un raport de 

adoptare, în forma adoptată de Senat.  
 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor 

programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, procedură 

de urgență,  PL-x 191/2022, fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism. 

  Domnul președinte Costel Neculai Dunava, a dorit să precizeze faptul că, inițiatorii  

acestui proiect de Lege, deși au fost invitați la ședința Comisiei, nu s-au prezentat. 

  Având în vedere acest aspect, domnul președinte Costel Neculai Dunava, le-a 

propus membrilor Comisiei să fie de acord cu trimiterea unei adrese către inițiator, și 

anume, Ministerului Finanțelor Publice, în care să li se aducă la cunoștință, faptul că, 

săptămâna viitoare trebuie să participe la ședință, pentru a-și exprima punctul de vedere 

cu privire la această inițiativă legislativă.  

    De asemenea, vor fi transmise și propunerile Asociației Română a Băncilor, spre 

analiză și exprimare a punctului de vedere,  către Ministerul Finațelor. 
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    Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea  cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor 

programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească,   

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

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

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 367/2022,  aviz. 

Doamna deputat Pollyanna-Hanelore Hanganu precum și domnii deputați   

Sorin Nacuță, Radu–Iulian Molnar și domnul vicepreședinte Focșa Dumitru Viorel      

și-au exprimat punctul de vedere în legătură cu inițiativa legislativă. 

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

membrilor Comisiei avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

(3 voturi împotrivă). 

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

modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, Pl-x 376/2022, 

aviz. 

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

Agriculturii și Dezvoltării Rurale domnul Gheorghe Lăcătușu – șef serviciu.  

Domnul Gheorghe Lăcătușu le-a prezentat  domnilor deputați punctul de vedere 

al Guvernului, prin care nu susține această propunere legislativă. 

Domnul vicepreședinte Dumitru Viorel Focșa a dorit o serie de precizări cu 

privire la inițiativa legislativă din partea reprezentantului ministerului. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  a răspuns tuturor 

întrebărilor domnului vicepreședinte Dumitru Viorel Focșa. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a propunerii legislative  pentru modificarea 

şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, în forma prezentată de 

inițiator. 

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

(4 voturi împotrivă). 
La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015, PL-x 381/2022,  

aviz. 

Domnul vicepreședinte Mihai Cătălin Botez în calitate de inițiator a susținut acest 

proiect de lege. 

Domnul deputat Sorin Năcuță a dorit o serie de lămuriri cu privire la inițiativa 

legislativă. 

Domnul vicepreședinte Mihai Cătălin Botez a răspuns tuturor întrebărilor legate 

de inițiativa legislativă. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015,  în forma adoptată de Senat. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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   La punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor 

în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România,  Pl-x 389/2022, aviz. 

 Domnul deputat  Andrei Daniel Gheorghe, în calitate de inițiator, a susținut  

această propunere legislativă și a explicat principalele prevederi ale acesteia.  

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

membrilor Comisiei  avizarea favorabilă  a propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România, în forma  prezentată de inițiator. 

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

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

ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de 

dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a 

Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică 

pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de 

administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice 

Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, procedură de urgență,  prima Cameră 

sesizată, PL-x 443/2022, aviz. 

 Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

(Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi 

incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa financiară 

nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru 

creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD 

pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 

iulie 2022,  în forma prezentată de Guvern.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 abțineri). 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 13 septembrie 2022, în intervalul 

orar 1300-1800,  în ziua de 14 septembrie 2022 în intervalul orar 830- 1200, respectiv, 

1300-1800, precum și în ziua de 15 septembrie 2022 în intervalul orar    830-1300, 

având  următoarea ordine de zi: 

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

nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în 

domenii prioritare pentru economia românească, procedură de urgență,                 

PLx 191/2022, fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism -  documentare și consultare; 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa 

de energie electrică şi gaze naturale în perioada                                                                        

1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul energiei, procedură de urgență,             

PLx 256/2022, fond comun  cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială -  documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin.(3) din Legea 18/1991 

privind fondul funciar, Plx 396/2022, aviz – documentare și consultare; 

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

PLx 400/2022, aviz - documentre și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, PLx 401/2022, aviz, documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes 

public prin modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţii de interes public, Plx 404/2022, aviz - documentare și 

consultare; 

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

nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, procedură de 

urgență, PLx 424/2022, aviz -  documentare și consultare; 

8.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  ,,Strategia UE pentru 

energia solară”, COM (2022)221 – proiect de opinie –                            

documentare și consultare. 
 

 

 

PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

                                                     SECRETAR 

 

        Bogdan-Alin STOICA  
 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                             Consilieri parlamentari: 

                       Alina Cristina HODIVOIANU  

             Anda Elena CONSTANTINESCU 


