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   Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

        Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

 

București, 08.12.2022 
  Nr.4c-1/706 

 

 

 

 

SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

zilele de  5, 6, 7 și 8 decembrie 2022 
 

 

 

 

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

în ziua de 5 decembrie 2022, în intervalul orar 1700-1830, 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.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a 

componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM 

PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, procedură de 

urgență, PL-x 523/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism, documentare și consultare; 

3 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, procedură de urgență, PL-x 6492022, 

fond comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, documentare și 

consultare; 
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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, documentare și consultare; 

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, 

documentare și consultare; 

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

PL-x 629/2022, aviz, documentare și consultare. 

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

privind Codul fiscal, PL-x 634/2022, aviz, documentare și consultare; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, Pl-x 648/2022, aviz, documentare și consultare. 

9. COMUNICAREA  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR „Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE” - COM 

(2022)552, documentare și consultare. 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 6 decembrie 2022, în intervalul orar 

830-1200, respectiv 1300- 1800. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, în sala 

de ședință 15 deputați,  și anume: Costel Neculai Dunava, George-Adrian Paladi, 

Dumitru Viorel Focșa, Attila Kelemen, Gheorghe Șoldan, Mihai-Cătălin Botez, 

Gabriel-Ioan Avrămescu, Valentin-Ilie Făgărășian, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, 

Paul Stancu, Maria Stoian,  și Gheorghe Șimon. 

Doamna deputat Pollyanna Hanelore Hangan a fost înlocuită de domnul 

deputat  Eugen Terente iar domnul deputat Gheorghe Simion a fost înlocuit de domnul 

deputat Georgel Badiu. 

Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat Cristina Burciu precum și 

domnii deputați, Bogdan Alin Stoica, Daniel  Andrei Gheorghe, și Radu Iulian 

Molnar. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte  Costel Neculai 

Dunava. 
 

Şedinţa Comisiei a avut 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; 

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

nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a 

componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM 

PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, procedură de 

urgență, PL-x 523/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 
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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 

Comisia pentru antreprenoriat şi turism; 

3. 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, procedură de urgență, PL-x 6492022, fond 

comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; 

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; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

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

9. COMUNICAREA  COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR „Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE” - COM 

(2022)552. 
 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris 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; 

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

Energiei domnul Ștefan Constantin- secretar de stat. 

În urma reexaminării proiectului de Lege, domnul președinte Costel Neculai 

Dunava le-a propus membrilor Comisiei menținerea raportului comun inițial  

asupra  proiectului de Lege, cu amendamente admise și respinse. 

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 servicii și 

Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic un raport preliminar suplimentar de 

adoptare a proiectului de Lege, în forma raportului comun inițial, cu 

amendamente admise și respinse.  

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor 

de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, 

AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi 

RURAL INVEST, procedură de urgență, PL-x 523/2022, fond comun cu Comisia 
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pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru antreprenoriat şi turism. 

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

Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, domnul Florentin Bercu -

director executiv.  

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege, 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 înainteze un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente admise, Comisiei pentru buget finanțe și bănci, Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisiei pentru 

pentru antreprenoriat şi turism.  
 

 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris 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, procedură de urgență, PL-x 649/2022, fond comun cu Comisia pentru 

mediu şi 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, 

Administrația Fondului pentru Mediu, domnul Aurelian Oprea- director,  din partea  

Asociației OIREP Ambalaje, domnul Geanin Șerban - președinte, domnul Sorin 

Dumitru –vicepreședinte, Cora România domnul Emanuel Pârvulescu – director 

mediu, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România domnul George Bădescu – 

director executiv, doamna Roxana Mihai – consilier, Asociația Româna pentru 

Ambalaje și Mediu domnul  Sorin Dincea – public affairs&executive officer, Consiliul 

Investitorilor Străini (FIC) domnul Ovidiu Bălăceanu-avocat, Opp Remat domnul Alin 

Teiușanu- director executiv, iar din partea Asociația Respo DEEE, domnul Cristian –

Ioan Pocol- președinte. 

În cadrul ședinței au fost dezbătute amendamentele înregistrate la Comisie din 

partea domnilor deputați ai Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat din 

cadrul Comisiei pentru politică economică reformă și privatizare. 

  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 urgenţã a Guvernului nr.125/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, cu amendamente admise. 

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

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

cu majoritate de voturi (4 abțineri) să înainteze Comisiei mediu şi echilibru ecologic 

un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.125/2022 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

amendamente admise. 

  La punctul patru 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, a propus amânarea dezbaterii 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

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

fiscală, ca urmare a faptului că reprezentanții Ministerului Finanțelor nu au fost 

prezenți la lucrările Comisiei. În acest sens, Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare va înainta o nouă adresă către Ministerul Finanțelor. 

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

La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris 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. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului 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, în forma adoptată de 

Senat. 

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

(5 împotrivă). 

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

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii,  PL-x 629/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - 

Codul muncii, în forma adoptată de Senat. 

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

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

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 634/2022,  

aviz. 

La lucrările ședinței a participat, în calitate de initiator domnul deputat Cătălin 

Dragoș Teniță. 

Domnul deputat le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale 

inițiativei legislative. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

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

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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,                        

Pl-x 648/2022, aviz. 
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La lucrările ședinței a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Energiei domnul Ștefan Constantin- secretar de stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterii asupra propunereii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, deoarece, nu am primit punctul de 

vedere al Guvernului privind  această inițiativă legislativă.  
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul nouă al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea  Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor „Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acţiune al UE” - COM 

(2022)552. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui proiect de opinie favorabil  asupra Comunicării  

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor „Digitalizarea sistemului energetic – Planul de 

acţiune al UE”, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene. 
 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 7 decembrie 2022, în intervalul orar 

830-1000, respectiv, 1300-1800, precum și în ziua de 8 decembrie 2022 în intervalul 

orar  830-1300, având  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,  

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. 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; 

4. 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-x586/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

5. 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 – documentare și consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
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a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare, republicată, Pl-x 667/2022, aviz - documentare și 

consultare; 

7. Propunerea legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică 

şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, Pl-x 670/2022, aviz -  

documentare și consultare. 
 
 

         PREŞEDINTE 
 

           Costel Neculai DUNAVA 
 

        SECRETAR 
 

            Attila KELEMEN  

 
 

                       Șef serviciu 

         Lidia - Graziella SEGĂRCEANU 
 

 

 

 

 

                   Consilieri parlamentari: 
 

                Alina Cristina HODIVOIANU  
 

            Anda Elena CONSTANTINESCU 


