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   Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

        Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

 

București, 06.10.2022 
  Nr.4c-1/473 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din zilele de 3, 4, 5 și 6 octombrie 2022 
 

 

 

 

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

ziua de 3 octombrie 2022, în intervalul orar 1400-1800, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie,  PL-x 320/2021, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii  și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, documentare și consultare; 

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

nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru 

capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, procedură de urgență, PL-x 324/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat și turism, 

documentare și consultare; 

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

nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

şi vamal, procedură de urgență, PL-x 481/2020, aviz, documentare și consultare. 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 4 octombrie 2022, în intervalul orar 

830-1000, respectiv 1500- 1800. 

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

de ședință 12 deputați.  
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Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Costel Neculai Dunava, 

Dumitru Viorel Focșa,  Daniel  Andrei Gheorghe, Gabriel Ioan Avrămescu, Gheorghe 

Simion, Gheorghe Șimon și Radu Iulian Molnar. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreședinte George-Adrian 

Paladi. 
 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, PL-x 320/2021, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii  și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 

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

nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru 

capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, procedură de urgență, PL-x 324/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat și turism, 

documentare și consultare; 

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

nr.85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal 

şi vamal, procedură de urgență, PL-x 481/2020, aviz. 
 

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

modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, PL-x 320/2021, 

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

echilibru ecologic. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea   

Ministerului Energie domnul Ștefan Constantin – secretar de stat, iar din partea 

Autoritatății Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul director 

general Viorel Alicus. 

 Domnul secretar de stat Stefan Constantin a susținut adoptarea proiectului de 

Lege, cu amendamente admise și respinse, așa cum a fost votat în cadrul Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic.  

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

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie cu amendamente admise și respinse, 

primit din partea Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu amendamente 

admise și respinse. 

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



3 

 

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

cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei 

pentru mediu și echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare, 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.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea 

de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul 

agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, procedură de urgență, 

PL-x 324 /2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia 

pentru antreprenoriat și turism. 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 

Antreprenoriatului si Turismului, domnul Lucian Rus - secretar de stat, Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Mircea Valentin Carlan- director general 

adjunct, iar din partea Agenției de Plăți și intervenții pentru Agricultură (APIA), 

domnul Alexandru Fârtat – consilier. 

 Domnul secretar de stat Lucian Rus le-a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului, de susținere al inițiativei legislative. 

 Domnul vicepreședinte George-Adrian Paladi și domnul deputat Sorin Năcuță  

au dorit o serie de precizări cu privire la inițiativa legislativă, din partea 

reprezentantului ministerului.  

 Reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului a răspuns tuturor 

întrebărilor domnilor deputați. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor 

din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 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 Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei 

pentru antreprenoriat și turism și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2022 privind unele 

măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 

entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, în forma adoptată de Senat. 
 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal, procedură de urgență,                     

PL-x 481/2020, aviz. 
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La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea  Ministerului 

Finanțelor doamna Ana Maria Ionescu- expert superior, doamna Arina Dragudan 

consilier și domnul Marian Cristian Dincă – expert.  

Domnul Cristian Marian Dincă a prezentat punctul de vedere al Guvernului și a 

susținut adoptarea proiectului de Lege. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2022 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal, în forma adoptată de Senat. 

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

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 5 octombrie 2022, în intervalul orar 

830-1200, respectiv, 1300-1800, precum și în ziua de 6 octombrie 2022 în intervalul orar  

830-1300, având  următoarea ordine de zi: 

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

nr.58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

protecţiei consumatorilor, procedură de urgență, PL-x 322/2022, fond comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii, respectiv Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, documentare și consultare; 

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

nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 

fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă 

„C.F.R. Marfă” S.A., procedură de urgență, PL-x 371/2022, fond comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură, documentare și connsultare; 

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

nr.88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, 

procedură de urgență, PL-x 501/2022, aviz, documentare și consultare; 

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

nr.102/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, procedură de urgență, PL-x 512/2022, aviz, documentare 

și consultare; 

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

nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi 

apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte 

normative, procedură de urgență, PL-x 515/2022, aviz, documentare și 

consultare; 

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

nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor 

cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de 

granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 

retehnologizării IMM-urilor, procedură de urgență, PL-x 518/2022, aviz, 

documentare și consultare; 
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7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, procedură de urgență,             

PL-x 522/2022, aviz, documentare și consultare.  
 

 

      VICEPREŞEDINTE 
 

           George-Adrian PALADI 
 

        SECRETAR 
 

           Bogdan-Alin STOICA  

 

            Șef serviciu 

          Lidia - Graziella SEGĂRCEANU 

 
 

           Consilieri parlamentari: 

                   Alina Cristina HODIVOIANU  

              Anda Elena CONSTANTINESCU 


