
 

 

 

 

              Nr. 4c-1/373/30.06.2022 

 

Sinteza 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din zilele de 27, 28, 29 și 30 iunie 2022 

 

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

de 27 iunie 2022, după finalizarea dezbaterilor în plenul Camerei Deputaților. 

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

privatizare, au participat 16 deputați, în sala de ședință au fost prezenți 14 deputați: Costel 

Neculai Dunava, George-Adrian Paladi, Cristina Burciu, Dumitru-Viorel Focșa, Mihai-

Cătălin Botez, Attila Kelemen, Bogdan Alin Stoica, Gheorghe Șoldan, Gabriel Ioan 

Avrămescu, Valentin Ilie Făgărășianu,  Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, Paul Stancu și 

Maria Stoian, iar doamna deputat Hangan Pollyanna Hanellore și domnul deputat George 

Nicolae Simion au participat prin mijloace electronice.   

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Andrei Daniel Gheorghe,  Gheorghe 

Șimon și doamna deputat Alexandra Presură. 

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 urgenţă a Guvernului 

nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul 

de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative, procedură 

de urgență, PL-x 511/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci –retrimis din Plen în vederea unei noi dezbateri; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 

procedură de urgență, PL-x 73/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr. 219/2015 privind economia 

socială, PL-x 78/2022,  fond comun cu Comisia pentru industrii și servici și 

Comisia pentru muncă și protecție socială; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.33/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, 

procedură de urgență, PL-x 230/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servici și Comisia pentru muncă și protecție socială; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2022 

privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru 

pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, procedură de urgență, 

PL-x 259/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; 
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6. Proiectul de Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul financiar, procedură de urgență, 

PL-x 374/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

7. Proiectul de Lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 

Moscova la 10 iulia 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind 

înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la           

10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat 

de România la 1 iulie 2015 la Moscova, procedură de urgență, PLx 369/2022, aviz. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte 

normative, procedură de urgență, PL-x 511/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci – retrimis din Plen în vederea unei noi dezbateri. 

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

Supraveghere Financiară,  doamna Cristina Zgonea – șef serviciu – Serviciul Reglementare – 

Direcția juridică, domnul Marcel Valentin Ionescu – director al Direcției de Strategie și 

Stabilitate Financiară și doamna Mirela-Nicoleta Antohi  – șef serviciu delegat în cadrul 

Direcției Reglementare-Autorizare/Sectorul asigurări-reasigurări, doamna Mona Lucia Cucu 

– director general al Fondului de Garantare a Asiguraților, iar din partea Ministerului 

Finanțelor, doamna Boni Florinela Cucu– director general al Direcției Generale pregătire 

ECOFIN, asistență comunitară și relații financiare internaționale.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei aprobarea 

unui raport preliminar suplimentar, prin care să mențină raportul inițial asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a 

asiguraţilor şi pentru modificarea altor acte normative.  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 un raport  

preliminar suplimentar, prin care să mențină raportul inițial.  

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative, procedură de urgență,  PL-x 73/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii. 

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

domnul Ștefan Constantin – secretar de stat, din partea  Autorității Naționale  de Reglementare 

în domeniul Energiei, domnul director general Viorel Alicuș,  doamna director general  Alina 

Manuela Tache și doamna  director Maria Mânicuță, iar din partea Consiliului Concurenței, 

domnul  vicepreședinte Dan Virgil Pascu, domnul secretar general adjunct Eugen Corneliu 

Șușu, domnul director George Anghlițoiu, domnul inspector de concurență Daniel Liviu 

Anghel și doamna inspector de concurență  Anca Dorobanțu. 

 Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative                 

cu amendamente admise și respinse, primit din partea Comisiei pentru industrii și servicii. 
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      În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

Comisiei aprobarea unui raport  comun de adoptare a proiectul de Lege pentru 

reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării 

băncilor de dezvoltare din România, cu amendamente admise și respinse. 

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

(un vot împotrivă și o abținere). 

Punctul trei al ordinii de zi și punctul patru al ordinii de zi au fost dezbătute 

împreună,  având același obiect de reglementare.  

   Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei  

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege cu nr. PLx 230/2022, respectiv de 

respingere a proiectului de Lege cu nr. PLx 78/2022, prevederile acestuia din urmă fiind 

preluate ca amendamente în proiectul adoptat, raport preliminar transmis de Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

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

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 230/2022),                                         

cu amendamente admise  și respinse, respectiv de respingere a proiectului de lege Lege 

pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 78/2022). 

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 industrii și servici și Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, un raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise 

și respinse (PLx 230/2022), respectiv de respingere a  PLx 78/2022. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din                            

19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în 

Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 

procedură de urgență, PL-x 259/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii 

și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

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

Consiliului Concurenței, domnul Dan Virgil Pascu – vicepreședinte, domnul George 

Anglițoiu – director, domnul Eugen Corneliu Șușu – secretar general adjunct, doamna Anca 

Dorobanțu – inspector de concurență și domnul Daniel Liviu Anghel – inspector de 

concurență. 

   Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare cu amendamente admise, din partea Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din                             

19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în 

Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. 

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

Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise, a 

proiectului de Lege. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de adoptare, cu 

amendamente admise. 

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

garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

financiar, procedură de urgență, Pl-x 374/2022,  fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci.  

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

Finanțelor, doamna Boni Florinela Cucu – director general al Direcției Generale pregătire 

ECOFIN. 

 Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

propunerea primită din partea Băncii Naționale a României. 

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

Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectul de Lege privind 

obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul financiar, cu un amendament admis. 

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 un raport 

preliminar de adoptare, cu  un amendament admis. 

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

Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a 

Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulia 1970, şi a Protocolului de modificare a 

Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, 

semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat 

de România la 1 iulie 2015 la Moscova, procedură de urgență,  PLx 369/2022. 

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

Finanțelor, doamna Boni Florinela Cucu – director general al Direcției Generale pregătire 

ECOFIN. 

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

Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege, în forma prezentată de Guvern. 

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

 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au continuat în 

ziua de 28 iunie 2022, în intervalul orar 830-1030  respectiv, 1500-1800 . 

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

privatizare, au participat 16 deputați: la sediul Camerei Deputaților, în sala de ședință au fost 

prezenți 15 deputați, iar doamna deputat Hangan Pollyanna Hanellore a participat prin 

mijloace electronice.   

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Valentin Ilie Făgărășianu Andrei 

Daniel Gheorghe  și Gheorghe Șimon. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai Dunava. 

Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii acvaculturii, PL-x 474/2021, fond comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic;  
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 

privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile, procedură de urgență,                        

PLx 349/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul Legii acvaculturii,                     

PL-x 474/2021, fond comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic. 

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

Mediului Apelor și Pădurilor domnul Bogdan Radu Balanișcu – secretar de stat, domnul 

Ștefan Pasmanghiu – consilier superior, Patronatul Peștelui din Romania; Asociația Romfish, 

domnul Eugen Cătălin Platon – președinte, Patronatul Peștelui domnul George Ionescu – 

vicepreședinte 

Lucrările celor trei Comisii  au fost conduse de domnul președinte Florin Ionuț Barbu.  

         În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi   

(s-au înregistrat 8 voturi împotrivă), să înainteze plenului Camerei Deputaților  un raport 

comun de adoptarea a proiectului de Lege - LEGEA ACVACULTURII, cu amendamente 

admise.  
    

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

procedură de urgență, PLx 349/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului. 

Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare cu amendamente admise a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a 

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

primit de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului precum și 

raportul preliminar de adoptare, în forma Senatului primit de la Comisia pentru industrii 

și servicii. 

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

Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente admise  a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2022 

privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile. 

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 administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru industrii și 

servici un raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise. 
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Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 29 iunie 2022, în intervalul orar              

830-1000 , respectiv, 1500-1800, precum și în ziua de 30 iunie 2022, în intervalul orar            

830-1300, având  următoarea ordine de zi: 

1. 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, PLx 371/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci și Comisia pentru transporturi şi infrastructură                                             

– documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul financiar, procedură de urgență,           

PLx 374/2022 – fond comun cu Comisia pentru buget finanțe și bănci                                        

- documentare și consultare; 

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

nr.227/2015,  aviz PLx 381/2022- documentare și consultare; 

4. 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, aviz, Plx 389/2022 – documentare și consultare. 

 

 

PREŞEDINTE 
 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                         SECRETAR 
 

        Bogdan-Alin STOICA 

                                                                                                                                                    

 

 
                                                                                                              Consilieri parlamentari: 

                                                                                                                        

              Alina Cristina HODIVOIANU  
 

                               Anda Elena CONSTANTINESCU 

 


