
 

 

 

 

   Nr. 4c-1/458/29.09.2022 

Sinteza 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 26, 27, 28 și 29 septembrie 2022 

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

ziua de 26 septembrie 2022, în intervalul orar 1600-1800, având următoarea ordine de zi: 

1. 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, PL-x 256/2022, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

muncă și protecție socială- documentare și consultare; 

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

nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

procedură de urgență, PL-x 278/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități-documentare și 

consultare; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, Plx 118/2020-aviz documentare 

și consultare; 

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

nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, procedură de urgență, 

PLx 465/2022- aviz -documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal,      

PLx 469/2022- aviz - documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin 

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

Plx 476/2022- aviz- documentare și consultare. 

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

în ziua de 27 septembrie 2022, în intervalul orar 0830-1000 respectiv, 1400-1800. 

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

privatizare, au participat 11 deputați, și anume: Dunava Costel Neculai, Burciu Cristina, 

Paladi George-Adrian, Stoica Bogdan-Alin, Șoldan Gheorghe, Făgărășian Valentin Ilie, 

Hangan Pollyanna-Hanellore, Năcuță Sorin, Presură Alexandra, Stancu Paul și Stoian 

Maria. 
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Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Focșa Dumitru-Viorel,              

Botez Mihai-Cătălin, Kelemen Attila, Avrămescu Gabriel-Ioan, Gheorghe Andrei Daniel, 

Molnar Radu -Iulian, Simion George Nicolae și Șimon Gheorghe.  

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.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, PL-x 256/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 

pentru muncă și protecție socială; 

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

nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

procedură de urgență, PL-x 278/2022, fond comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități; . 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, Plx 118/2020-aviz;  

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

nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, procedură de urgență, 

PLx 465/2022- aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal,      

PLx 469/2022- aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin 

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

Plx 476/2022- aviz. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris 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, PL-x 256/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

În ședința din data de 13 septembrie 2022, Comisia pentru industrii și servicii 

a examinat proiectul de lege și ne-au transmis un raport preliminar de adoptare a 

PL-x 256/2022 în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins. 
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului 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, 

în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins.  

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

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă au hotărât cu unanimitate de 

voturi să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și 
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servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială, un raport preliminar de adoptare 

a proiectului 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, în forma adoptată de Senat, cu un 

amendament respins. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 

privind achiziţiile sectoriale, procedură de urgență, PL-x 278/2022, fond comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

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

pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin- Secretar general. 

      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.54/2022 pentru 

completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în forma adoptată de Senat. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere). 

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

majoritate de voturi (o abținere) să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii și 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2022 

pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, în forma adoptată de 

Senat. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,           

Plx 118/2020. 

La lucrările comisiei au participat ,în calitate de invitați, din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară (ASF), domnul Stefănescu Ciprian, având funcția de inspector 

asigurări, și domnul Dorin Dumitrescu, responsabil de asigurări. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui aviz negativ a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (o abținere). 

La punctul patru al ordinii de zi a fost inscris proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale,  

procedură de urgență. PLx 465/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în forma adoptată 

de Senat. 

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

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

completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 469/2022, aviz. 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

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

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

La punctul șase al ordinii de zi s-a dezbătut propunerea legislativă pentru 

încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, Plx 476/2022, aviz. 

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

Comisiei avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru încurajarea unui stil de viaţă 

activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

în forma prezentată de inițiatori. 

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 septembrie 2022, în intervalul orar 830-1200  respectiv,   1300-1800 , precum 

și în ziua de 29 septembrie 2022 în intervalul orar 830-1300, 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, sivicultură, 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 481/2022, aviz - documentare și consultare. 

 

PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                     SECRETAR 

 

        Bogdan-Alin STOICA 
          

 

 
                       Șef Serviciu 

                          Lidia Graziella Segărceanu 

 

 

                                                                                                             Consilieri Parlamentari: 

      Alina Hodivoianu 

         Bociu Andreea 

 


