
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/661/17.11.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 15, 16 și 17 noiembrie 2022 

  

 

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

în ziua de 15 noiembrie 2022, în intervalul orar 0830-1200, respectiv 1300-1800, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003, PL-x 395/2022, fond comun cu  Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 

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

nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru 

Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, 

PL-x 696/2022, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

3. Propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de 

la plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public, Pl-x 494/2022, aviz 

(Camera Deputaților este prima Cameră sesizată); 

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

privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate 

pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022, aviz; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole 

adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 

terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială, Pl-x 586/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, PL-x 625/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare, PL-x 626/2022, aviz. 

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

privatizare, au participat 13 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței doamnele 
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deputat Pollyanna-Hanellore Hangan și Alexandra Presură, precum și domnii 

deputați Bogdan-Alin Stoica, Gheorghe Șoldan, Andrei Daniel Gheorghe, respectiv 

Gheorghe Șimon. 

 Domnul deputat Paul Stancu a fost înlocuit de către domnul deputat                

Florin Piper-Savu. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

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

modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, PL-x 395/2022, fond comun 

cu  Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, din partea Agenției 

Naționale pentru Resurse Minerale, domnul Sorin Călin Gal, președinte interimar și 

director general. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, domnul Sorin 

Călin Gal, președinte interimar, le-a prezentat membrilor Comisiei punctul de vedere 

al instituției asupra proiectului de lege, respectiv de susținere, în forma adoptată de 

Senat. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar i-a adresat câteva întrebări 

reprezentantului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  

Domnul Sorin Călin Gal, președinte interimar, a răspuns tuturor întrebărilor. 

Doamna vicepreședinte Cristina Burciu, doamna deputat Maria Stoian, precum 

și domnul deputat Sorin Năcuță au depus amendamente la proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003. În timpul dezbaterilor, cei trei 

inițiatori și-au retras amendamentul referitor la alin. (2¹) al articolului 28.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii minelor nr.85/2003, cu amendamente admise, primit din partea 

Comisiei pentru industrii și servicii. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, cu amendamente admise. 

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 transmită Comisiei pentru industrii și servicii și 

Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, cu 

amendamente admise. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, 

precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, PL-x 696/2022, procedură 
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de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

antreprenoriat și turism. 

La lucrările ședinței au participat următorii invitați: din partea Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului- domnul Lucian Rus, secretar de stat; din partea 

Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România- domnul 

Sterică Fudulea, secretar general, precum și din partea Camerei de Comerț și Industrie 

a României- domnul Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general. 

Reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, domnul Lucian 

Rus, secretar de stat, a prezentat principalele prevederi ale proiectului de lege, 

menționând faptul că Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior va 

contribui la dezvoltarea potențialului investițional al României, țara noastră 

numărându-se printre ultimele state din Uniunea Europeană care înființează o astfel 

de agenție. 

Domnul vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa i-a adresat câteva întrebări 

reprezentantului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

Domnul Lucian Rus, secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului 

și Turismului, a răspuns tuturor întrebărilor.  

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar l-a întrebat pe domnul Lucian Rus, 

secretar de stat, câte posturi noi vor fi create față de structura actuală a 

Departamentului de comerț exterior din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului.  

Domnul secretar de stat Lucian Rus a precizat faptul că personalul din cadrul 

Departamentului investiții străine și Departamentului de comerț exterior va fi preluat 

de noua agenție, iar în ceea ce privește crearea unor noi posturi pentru funcțiile suport, 

acest lucru va fi cunoscut după aprobarea Hotărârii de Guvern privind organizarea și 

funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. 

Domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu a subliniat faptul că este mai 

importantă discuția asupra bugetului, având în vedere că bugetul Departamentului de 

comerț exterior pentru anul în curs este de 63 milioane lei, fiind insuficient pentru 

buna desfășurare a activităților.   

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez l-a întrebat pe domnul Lucian Rus, 

secretar de stat, de ce nu este cooptat și mediul privat. 

Domnul secretar de stat Lucian  Rus a menționat faptul că agenția vine în 

sprijinul antreprenorilor care doresc să investească în România și că au existat în 

permanență discuții cu mediul de afaceri și asociațiile reprezentative.  

Domnul deputat Valentin-Ilie Făgărășian a subliniat faptul că Agenția Română 

pentru Investiții și Comerț Exterior este foarte importantă pentru reprezentarea și 

promovarea României. 

Domnul deputat George-Nicolae Simion l-a întrebat pe domnul Lucian Rus, 

secretar de stat, care este impactul bugetar estimativ pe care l-ar avea înființarea 

Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. 

Domnul Lucian Rus, secretar de stat, a precizat faptul că impactul bugetar va fi 

cunoscut după emiterea Hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea 

Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior.  
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Domnul vicepreședinte Dumitru-Viorel Focșa le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterii asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 

promovare a exportului. 

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

(4 voturi pentru). 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a 

transmis Comisiei o serie de observații cu privire la proiectul de lege supus dezbaterii. 

Reprezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 

din România, domnul Sterică Fudulea, secretar general a menționat faptul că ar fi 

necesară o mai bună clarificare a noțiunii de „colaborare”. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, 

precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, în forma prezentată de 

Guvern. 

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

împotrivă). 

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

cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), să transmită Comisiei pentru industrii 

și servicii și Comisiei pentru antreprenoriat și turism  un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 

promovare a exportului, în forma prezentată de Guvern. 

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

scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe şi tarife pentru 

proiecte de interes public, Pl-x 494/2022, aviz, Camera Deputaților este prima 

Cameră sesizată. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative privind scutirea unităţilor administrativ-

teritoriale de la plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public. 

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

(2 voturi împotrivă și 2 abțineri). 

 



 5 

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

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

facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu 

risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei 

impozitări durabile a clădirilor, Pl-x 581/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei  

amânarea dezbaterii asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la 

condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune 

socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile 

a clădirilor, deoarece nu am primit punctul de vedere al Guvernului. 

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

Astfel, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Departamentului pentru Relația cu Parlamentul o nouă adresă prin care a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă 

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

facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu 

risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei  

impozitări durabile a clădirilor. 

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

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

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială, Pl-x 586/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei  

amânarea dezbaterii asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii 

de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul 

unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială, 

deoarece nu am primit punctul de vedere al Guvernului. 

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

Astfel, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Departamentului pentru Relația cu Parlamentul o nouă adresă prin care a solicitat 

transmiterea punctului de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă 

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

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o 

politică de coeziune socială. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, PL-x 625/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterii asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
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Codul de procedură fiscală, ca urmare a faptului că, deși invitat, Ministerul Finanțelor 

nu a trimis niciun reprezentant, acest lucru fiind necesar în vederea furnizării unor 

informații suplimentare. 

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

Astfel, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a înaintat 

Ministerului Finanțelor o adresă prin care a solicitat prezența reprezentanților 

instituției în cadrul ședințelor la care sunt invitați, în vederea susținerii punctului de 

vedere al Guvernului. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale şi bugetare, PL-x 626/2022, aviz. 

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

Afacerilor Externe, domnul Ovidiu Mălureanu, director, precum și din partea 

Serviciului de Telecomunicații Speciale, doamna Corina Băluță, consilier juridic. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ovidiu Mălureanu, 

director, a precizat faptul că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un obiectiv de politică externă de maximă 

importanță. De asemenea, domnul director Ovidiu Mălureanu a menționat faptul că în 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe există o structură dedicată procesului de 

aderare la OCDE, România primind foaia de parcurs în vederea aderării pe data de 10 

iunie anul curent.  

Domnul Ovidiu Mălureanu, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

a precizat faptul că OCDE emite facturi de aderare pentru statele care dețin statutul de 

candidat, acestea plătindu-se din bugetul de stat, în avans, prin intermediul bugetului 

Ministerului Afacerilor Externe, de plata acestora fiind condiționată continuarea 

procesului de aderare. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar l-a întrebat pe domnul Ovidiu Mălureanu, 

director, care este legătura Serviciului Român de Informații cu aderarea României la 

OCDE.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ovidiu Mălureanu, a 

afirmat faptul că nu este în măsură să ofere un răspuns la această întrebare, dar 

componenta OCDE din cadrul Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare nu are legătură cu celelalte 

componente ale ordonanței. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare, în forma 

adoptată de Senat. 

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

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 16 noiembrie 2022, în intervalul 

orar 0830-1000, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 17 octombrie 2022 în 

intervalul orar 0830-1300, având următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, PL-x 434/2022, 

fond comun cu  Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

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

nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, PL-x 649/2022, procedură de urgență, 

fond comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 

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

nr.147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru 

Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, 

PL-x 696/2022, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, PL-x 625/2022, aviz; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 

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

unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, PL-x 628/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii,            

PL-x 629/2022, aviz; 

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

privind Codul fiscal, PL-x 634/2022, aviz. 

 

 

               PREŞEDINTE 
 

       Costel Neculai DUNAVA 

 

 

SECRETAR 
 

Attila KELEMEN 
         

                                                                                                                                            
                                                                                                                       Șef serviciu 

                                                                                                                       Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

                                                              

                                                                                                                       Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Alina Cristina HODIVOIANU 

 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                             Cristian ISTRATE 


