
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/169/23.03.2023 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din zilele de 20, 21, 22 și 23 martie 2023 

  

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

în ziua de 20 martie 2023, în intervalul orar 1700-1830, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, PL-x 330/2022, fond 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi - documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 

privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi 

organizaţiilor economice străine, PL-x 589/2022, fond comun cu Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism - documentare și consultare; 

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

nr.153/2022 privind 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 şi modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 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, PL-x 763/2022, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială - documentare și consultare; 

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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Pl-x 751/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 22/2023, aviz - documentare și consultare; 
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7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, PL-x 84/2023, aviz - documentare și consultare; 

8. Proiectul de Lege privind participarea României la garanţiile acordate de 

statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii 

Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară 

excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii 

din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii 

financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de 

modificare a Deciziei (UE) 2022/1201, PL-x 131/2023, procedură de urgență, aviz 

- documentare și consultare; 

9. COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR „Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin 

valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile”, COM 

(2023) 40, examinare în fond - documentare și consultare. 

  

 Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 21 martie 2023, concomitent cu 

lucrările plenului Camerei Deputaților. 

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

privatizare, au participat 13 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați 

Costel Neculai Dunava, George-Adrian Paladi, Gheorghe Șoldan, Valentin Ilie 

Făgărășian, respectiv Andrei Daniel Gheorghe, precum și doamna deputat Alexandra 

Presură. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către doamna vicepreședinte Cristina 

Burciu. 

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

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

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

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

și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 Doamna vicepreședinte Cristina Burciu le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

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

privind achiziţiile sectoriale, cu un amendament respins, transmis de către Comisia 

pentru industrii și servicii.  

 Doamna vicepreședinte Cristina Burciu le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu un amendament respins, 

transmis de către Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 În urma dezbaterilor, doamna vicepreședinte Cristina Burciu le-a propus 

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2022 pentru 

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

Senat, cu un amendament respins. 
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 Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 abțineri). 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, ai 

Comisiei pentru industrii și servicii, respectiv ai Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege, în forma adoptată de 

Senat, cu un amendament respins. 

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 22 martie 2023, în intervalul orar 

0830-1200, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 23 martie 2023, în intervalul 

orar 0830-1300, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, PL-x 330/2022, fond 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi - documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 

privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi 

organizaţiilor economice străine, PL-x 589/2022, fond comun cu Comisia pentru 

antreprenoriat şi turism - documentare și consultare; 

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

nr.153/2022 privind 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 şi modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 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, PL-x 763/2022, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială - documentare și consultare; 

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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Pl-x 751/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, PL-x 22/2023, aviz - documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, PL-x 84/2023, aviz - documentare și consultare; 

8. Proiectul de Lege privind participarea României la garanţiile acordate de 

statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii 

Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară 
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excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii 

din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii 

financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr.466/2014/UE şi de 

modificare a Deciziei (UE) 2022/1201, PL-x 131/2023, procedură de urgență, aviz 

- documentare și consultare; 

9. COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR „Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin 

valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile”,                

COM (2023) 40, examinare în fond - documentare și consultare. 

 

 

               VICEPREŞEDINTE 
 

       Cristina BURCIU 

 

 

SECRETAR 
 

Bogdan-Alin STOICA 
         

                                                                                                                                            
                                                                                                                       Șef serviciu 

                                                                                                                       Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

                                                              

                                                                                                                       Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Alina Cristina HODIVOIANU 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                             Cristian ISTRATE 


