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   Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

        Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 

București, 09.02.2023 
  Nr.4c-1/50 

 

SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

zilele de  6, 7, 8  și 9 februarie 2023 
 

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

în ziua de 6 februarie 2022,  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, finanațe și bănci, 

retrimis pentru o nouă dezbatere, 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 5812022, 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-x 586/2022, 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 

a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
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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. 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 7 decembrie 2023, în intervalul orar 

830-1200, respectiv 1300- 1800. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți 16 deputați și anume: Costel Neculai 

Dunava, George -Adrian Paladi, Mihai-Cătalin Botez, Atilla Kelemen, Bogdan-Alin 

Stoica, Gabriel Ioan Avrămescu, Pollyanna Hanelore Hangan, Iulian- Radu Molnar, 

Sorin Năcuță, Alexandra Presură, Paul Stancu, George-Nicolae Simion, Maria 

Stoian, Gheorghe Șimon.  

Doamna deputat Burciu Cristina a fost înlocuită de domnul deputat Michael 

Gudu iar domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de domnul deputat Lungoci 

Dumitru Lucian. 

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați: Dumitru Viorel Focșa, Ilie 

Valentin Făgărășianu și Daniel Andrei 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.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, finanațe și bănci;- 

retrimis pentru o nouă dezbatere; 

2 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii privind 

organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, Pl-x 567/2022, 

fond; 

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 5812022, aviz; 

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-x 586/2022, aviz; 

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; 

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

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare, republicată, Pl-x 667/2022, aviz; 
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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. 
 

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, finanațe și bănci, retrimis pentru o nouă dezbatere. 

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

de Finanțe doamna Magda Ioniță- șef serviciu, din partea  Autorității Naționale de 

Supraveghere Financiară domnul Valentin Ionescu – director și doamna Simona 

Dobrică - șef serviciu iar din partea Confederației Naționale a Federațiilor și 

Asociațiilor de Consumatori (CONROM) domnul Daniel Scărlătescu- jurist, precum 

și din partea Confederației Operatorilor  și Transportatorilor Autorizații din România 

(COTAR) domnul Ștefanescu Vasile – președinte,  domnul Florin Pandele - 

vicepreședinte, de asemenea din partea Uniunii Naționale a Societățiilor de Asigurare 

și Reasigurare din România (UNSAR.) domnul Ovidiu Ciobanu - reprezentant, 

doamna Oana Ghiocea – reprezentant, și din partea Fondului de Garantare a 

Asigurațiilor doamna Mona Cucu – director general. 

 Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege, pentru a analiza amendamentele 

depuse la Comisie. 

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

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

completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii oficiale 

în România nr.226/2009, Pl-x 567/2022, fond. 

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

Național de Statistică, domnul Tudorel Andrei - președinte și domnul Artur Emilian 

Simion - director.  

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

membrilor Comisiei acordarea unui raport de respingere a propunerii legislative 

pentru completarea şi modificarea Legii privind organizării şi funcţionării statisticii 

oficiale în România nr.226/2009. 

 Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi                      

(3 voturi împortivă). 

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

cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), să înainteze un raport de respingere 

către plenul Camerei Deputaților.  
 

 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă 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 5812022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi 
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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. 

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

( un vot împotrivă și 3 abțineri). 

 La punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă 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-x 586/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea negativă a propunerii legislative 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. 

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

(un vot împotrivă și 3 abțineri). 

La punctul cinci 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, fiind invitați la 

ședința Comisiei, nu au fost prezenți la lucrările Comisiei.  

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

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

completarea şi modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată,  Pl-x 667/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

(un vot împotrivă). 

La punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă 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. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a  propunerii legislative, în forma prezentată de inițiatori. 

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

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 8 februarie 2023, începând cu ora 

ora 1000, în paralel cu plenul Camerei Deputaților. 
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Din totalul de 19 membri au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, în sala 

de ședință 14 deputați și anume: Costel Neculai Dunava, George -Adrian Paladi, 

Cristina Burciu, Atilla Kelemen, Bogdan-Alin Stoica, Gabriel Ioan Avrămescu, Andrei 

Daniel Gheorghe, Valentin Ilie Făgărășianu, Pollyanna Hanelore Hangan, Iulian- 

Radu Molnar, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, Paul Stancu, Maria Stoian.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați Dumitru Viorel Focșa, Mihai 

Cătălin Botez, Gheorghe Șoldan, George Nicolae Simion, Gheorghe Șimon.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte  Costel Neculai 

Dunava. 
 

Şedinţa comisiei a avut un singur punct pe ordinea de zi, și anume: 

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

62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie 

constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, 

procedură de urgență, PL-x 347/2022 - 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. 

 Domnul președinte le-a prezentat membriilor Comisiei rapoartele preliminare 

de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de 

bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

sectoriale, cu amendamente admise și respinse primite de la Comisia pentru 

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

 Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare aprobarea unui raport comun de 

adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie 

constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, cu 

amendamente admise și respinse.  

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

  Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisiei 

pentru industrii și servicii respectiv Comisiei juridice de disciplină și imunități au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare, cu amendamente admise și respinse.  
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 9 februarie 2023, în intervalul orar  

830-1300, având  următoarea ordine de zi: 

1. 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 
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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, Reexaminare la 

cererea Președintelui României, PL x 259/2022 fond comun cu  Comisia pentru 

industrii și servicii și  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, documentare și consultare : 

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

nr.151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de 

servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice, procedură de 

urgență, PL-x 761/2022, fond comun cu Comisia pentru transporturi și 

infrastructură,  documentare și consultare; 

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

nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID 19, procedură de urgență, PL-x 260/2022, aviz, 

documentare și consultare; 

4. Proiectul de Lege privind Ziua Sustenabilităţii în România, PL-x 691/2022, 

aviz, documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs 

paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 

2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul pensiilor private, procedură de urgență, PL-x 733/2022, 

aviz, documentare și consultare; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii contabilităţii nr.82/1991, precum şi 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, PL-x 739/2022, aviz,  

documentare și consultare; 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la runda de 

suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare – IDA20, 

procedură de urgență, PL-x 2/2023, aviz, documentare și consultare. 
 

 

         PREŞEDINTE 
 

           Costel Neculai DUNAVA 
 

        SECRETAR 
 

            Bogdan Alin STOICA 
 

 

                                           Șef serviciu 

                    Lidia - Graziella SEGĂRCEANU 

 
 

 

 

                   Consilieri parlamentari: 
 

                Alina Cristina HODIVOIANU  
 

            Anda Elena CONSTANTINESCU 


