
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 
              Nr. 4c-1/678/24.11.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  

din zilele de 21, 22, 23 și 24 noiembrie 2022 

 

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

de 22 noiembrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                         

nr. 147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru 

Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor 

pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, 

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

și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism. 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                       

nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică 

și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, procedură 

de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii, PL-x 551/2022. 

 

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

de 22 noiembrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                         

nr. 147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru 

Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor 

pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, 

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

și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism. 
 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la ședință 11 deputați.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați George-Adrian Paladi, Gheorghe 

Șoldan, Valentin-Ilie Făgărășian, Andrei-Daniel Gheorghe, Sorin Năcuță, Gheorghe Șimon 

și doamnele deputate Alexandra Presură și Cristina Burciu. 

Domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel a fost înlocuit de domnul Ciprian-Titi Stoica. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai Dunava. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei raportul 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române 

pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru 

întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, cu un 

amendament admis, primit din partea Comisiei pentru industrii și servicii, în data de 15 

noiembrie 2022. 

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

Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2022 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de 

investiții și promovare a exportului, cu un amendament admis. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă). 

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

majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), să înainteze Comisiei pentru antreprenoriat și 

turism și Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2022 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, 

precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, 

atragere de investiții și promovare a exportului, cu un amendament admis. 

 

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

ziua de 22 noiembrie 2022, în ședință comună cu Comisia pentru industrii și servicii din 

cadrul Camerei Deputaților.  

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

au fost prezenți la ședință 18 deputați.  

A lipsit de la lucrările ședinței domnul deputat Gheorghe Șimon. 

Domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel a fost înlocuit de domnul Ciprian-Titi Stoica, 

doamna deputată Cristina Burciu a fost înlocuită de domnul deputat Iulian-Alexandru 

Muraru,  domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de domnul deputat Vasile Cîtea și 

domnul deputat Andrei-Daniel Gheorghe a fost înlocuit de Laurențiu-Dan Leoreanu. 

Lucrările ședinței comune a celor două Comisii au fost conduse de președintele Comisiei 

pentru industrii și servicii, domnul deputat Sándor Bende. 

 

Ședința comisiilor a avut un singur punct pe ordinea de zi, și anume:  

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 

1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul energiei, procedură de urgență, PL-x 551/2022, fond comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii. 
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului Energiei, domnul Stefan Constantin, din partea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei domnul Nagy-Bege Zoltan, vicepreședinte și domnul 

Claudiu Dumbrăveanu, director general, reprezentanți ai asociațiilor profesionale și alte 

entități interesate. 

În cadrul ședinței au fost dezbătute amendamentele depuse la proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Sándor Bende le-a propus membrilor celor 

două  Comisii aprobarea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile 

clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

energiei, cu amendamente admise și amendamente respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi.                                        

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,            

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 

1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul energiei, cu amendamente admise și amendamente respinse. 

 

 

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 23 noiembrie 2022, în intervalul orar 830-

1000, precum și în ziua de 24 noiembrie 2022, în intervalul 830-1300, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2022 

privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor 

acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, 

GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, procedură de 

urgență, PL-x 523/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                               

nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

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

fond comun cu Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2022 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, 

PL-x 625/2022, aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 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; 

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

PL-x 629/2022, aviz; 
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6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, PL-x 634/2022, aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului                    

nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, Pl-x 648/2022, aviz; 

8. COMUNICAREA  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR „Digitalizarea sistemului energetic – Planul de 

acțiune al UE”, COM (2022) 552, examinare în fond. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

SECRETAR 

Bogdan-Alin STOICA 
 

Șef serviciu 

Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

Consilier parlamentar 

Alina Cristina Hodivoianu 

 

Expert parlamentar 

Maria Emanuela Bondar 


