
 

 

 

 

   Nr. 4c-1/560/20.10.2022 
 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 17, 18, 19 și 20 octombrie 2022 
 

 

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

lucrările în ziua de 17 octombrie 2022, având următoarea ordine de zi: 

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

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

protecţiei consumatorilor, procedură de urgență, PLx 322/2022, fond comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

- documentare și consultare;   

           2. Proiectul de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, PLx 302/2022, fond comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi - documentare și consultare; 

           3. 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, PLx 518/2022, aviz - documentare și 

consultare; 

          4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, Plx 534/2022,  aviz - documentare și consultare; 

          5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, PLx 536/2022, aviz - 

documentare și consultare; 

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

privind Codul fiscal, PLx 541/2022, aviz - documentare și consultare; 

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

nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de 

România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la 

Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi 

Parlamentul României 

    Camera Deputaţilor 
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Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în 

cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2002 şi la Bruxelles la 

24 mai 2022, procedură de urgență, PLx 571/2022, aviz - documentare și 

consultare. 

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

lucrările în ziua de 18 octombrie 2022, în intervalul orar 0830-1200, respectiv,                 

1300-1800. 

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

privatizare, au participat 15 deputați și anume: Dunava Costel Neculai, Botez 

Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Focşa Dumitru-Viorel, Paladi George-Adrian, 

Kelemen Attila, Stoica Bogdan-Alin, Făgărăşian Valentin-Ilie, Hangan Pollyanna-

Hanellore, Molnar Radu-Iulian, Năcuţă Sorin, Presură Alexandra, Simion George-

Nicolae, Stancu Paul, Stoian Maria. 

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați, Avrămescu Gabriel-Ioan, 

Gheorghe Andrei Daniel, Șoldan Gheorghe 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 urgenţă a Guvernului 

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

protecţiei consumatorilor, procedură de urgență, PLx 322/2022, fond comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;               

           2. Proiectul de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, PLx 302/2022, fond comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi; 

           3. 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, PLx 518/2022, aviz; 

          4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, Plx 534/2022,  aviz; 

          5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, PLx 536/2022, aviz; 

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

privind Codul fiscal, PLx 541/2022, aviz; 

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

nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de 
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România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la 

Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie între România şi 

Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în 

cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2002 şi la Bruxelles la 

24 mai 2022, procedură de urgență, PLx 571/2022, aviz. 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, 

procedură de urgență, PLx 322/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

    La lucrările  Comisiei au participat, în calitate de invitați, doamna Malanciuc 

Luminița - expert juridic în cadrul Asociației Române a Băncilor, iar din partea 

Federației Patronale Concordia, domnul Bădescu George - director executiv și 

doamna Andreea Zalomir, specialist in afaceri publice. De asemenea, din partea 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, au participat: domnul Horia 

Constantinescu- președinte și domnul Sebastian Hotca- vicepreședinte. 

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. 58/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, în forma 

adoptată de Senat. 
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 industrii şi servicii și 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi , un raport preliminar de adoptare 

a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

protecţiei consumatorilor, în forma adoptată de Senat.  

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

terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi 

al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, PLx 302/2022, 

fond comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport  preliminar de respingere a 

proiectului de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale 

aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar de stat. 

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

(un vot împotrivă). 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

hotarât cu majoritate de voturi (un vot impotrivă) să înainteze Comisiei pentru 
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administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi un raport preliminar de respingere a proiectului de Lege privind 

transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor 

autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 

La punctul trei al ordinii de zi a fost dezbătut 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,                           

PLx 518/2022, aviz.               

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

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: doamna Andreea Naggar, 

secretar de stat, domnul Pășcuț Bogdan, secretar de stat, doamna Monalisa 

Baldovin, șef serviciu, precum și doamna  Ivona Ștefan consilier. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui aviz favorabil a proiectului 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, în forma adoptată de Senat cu 

amendamente respinse. 

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

(un vot împotrivă). 

La punctul patru al ordinii de zi a fost inscrisă propunerea legislativă 

privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Plx 534/2022,  aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative privind modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

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

(4 voturi impotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc, PLx 536/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 

de noroc, în forma adoptată de Senat. 
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Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                               

(4 abțineri). 

La punctul șase al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 541/2022, 

aviz.  
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

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

(o abținere). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2022 pentru aprobarea 

Acordului privind Garanţia Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii 

Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în 

legătură cu Acordul de contribuţie între România şi Uniunea Europeană în ceea ce 

priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, 

semnat la Bucureşti la 18 mai 2002 şi la Bruxelles la 24 mai 2022, procedură de 

urgență, PLx 571/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind Garanţia 

Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti 

la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie 

între România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru 

statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 

2002 şi la Bruxelles la 24 mai 2022, în forma Guvernului. 

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

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

continuat în ziua de 19 octombrie 2022, în intervalul orar 830-1000 , respectiv, 

1300-1800, precum și în ziua de 20 octombrie 2022 în intervalul orar 830-1300, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, PL-x 612/2022, fond comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională- documentare și 

consultare- documentare și consultare; 
2. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind 

organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009,                                   

Pl-x 567/2022 fond- documentare și consultare; 

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

nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează 

programele de sprijin pentru zona montană, procedură de urgență, PL-x 573/2022, 

aviz- documentare și consultare; 
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4. Propunerea legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 579/2022, aviz 

- documentare și consultare; 

5. 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- documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 227/2015 – privind  

Codul Fiscal, Pl-x 582/2022, aviz- documentare și consultare; 

7. 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 social,                   

Pl-x 586/2022, aviz- documentare și consultare. 

 

               

                PREŞEDINTE 
 

        Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

                                                     SECRETAR 
 

        Bogdan-Alin STOICA 

          
 

                                 Șef serviciu 

                                    Lidia-Graziella Segărceanu 

 

                                                                                                                Consilieri parlamentari: 

 Alina Hodivoianu 

  Bociu Andreea 

                                                                                                                               
 


