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SINTEZA  

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 13, 14, 15 și 16 februarie 2023 

 

 

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

în ziua de 13 februarie 2023, în intervalul orar 1700-1830. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la ședință 15 deputați, și anume: 

Dunava Costel Neculai, Burciu Cristina, Botez Mihai-Cătălin, Paladi George-

Adrian, Kelemen Attila, Stoica Bogdan-Alin, Șoldan Gheorghe, Avrămescu 

Gabriel-Ioan, Făgărăşian Valentin-Ilie, Molnar Radu-Iulian, Năcuţă Sorin, Stancu 

Paul, Stoian Maria. 

Doamna deputat Presură Alexandra a fost înlocuită de domnul Piper Savu 

Florin. Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan a fost înlocuită de Beniamin 

Todosiu. 

Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați:Andrei Daniel Gheorghe, 

Simion George Nicolae și Șimon Gheorghe, Acatrinei Dorel Gheorghe. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Ședința Comisiei a avut 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 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, PL-x 259/2022, 

procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, REEXAMINARE 

la cererea Președintelui României;   
           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,                                     

PL-x 761/2022, procedură de urgență, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură; 
           3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
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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, PL-x 260/2022, procedură de 

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

aviz; 

      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, PL-x 733/2022, procedură de 

urgență, aviz; 
          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 fiscale,                      

PL-x 739/2022, aviz; 
          7. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României la runda de 

suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare –IDA20,                

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

La primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut 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 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, PL-x 259/2022, procedură de urgență, fond comun 

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

și siguranță națională, REEXAMINARE la cererea Președintelui României. 

Ca urmare a solicitarii primite din partea Consiliului Concurenței, domnul 

președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor comisiei amânarea cu 

două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

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

 

          La punctul doi al ordinii de zi a fost dezbătut 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,   PL-x 761/2022, procedură de urgență, 

fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi 

și infrastructură. 

În urma solicitarii primite din partea Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor 

comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

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

 

La punctul trei al ordinii de zi s-a dezbătut 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 
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bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 

19, PL-x 260/2022, procedură de urgență, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.  

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

 

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

Ziua Sustenabilităţii în România, PL-x 691/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

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

( 3 abțineri). 

 

La punctul cinci al ordinii de zi s-a dezbătut 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, PL-x 733/2022, procedură de urgență, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma Senatului. 

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

 

La punctul șase al ordinii de zi s-a dezbătut 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 fiscale, PL-x 739/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată 

de Senat. 

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

 

La punctul șapte al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege privind 

aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei 

Internaţionale pentru Dezvoltare –IDA20, PL-x 2/2023, procedură de urgență, 

aviz. 

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

de Finanțe, domnul Băila Adrian, expert. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

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

 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 

continuat în ziua de 14 februarie 2023, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 

1300-1800, în ziua de 15 februarie 2023 în intervalul orar 830-1000, respectiv 1300 

-1800 , precum și în ziua de 16 februarie a.c. în intervalul orar 830-1300                     

având următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare,                           

PLx 594/2022, 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 si consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de 

ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circular,                                   

PLx 622/2022 fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, documentare si 

consultare; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 

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

procedură fiscal, PLx 625/2022, aviz, documentare si consultare; 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,                                  

Plx 676/2022, aviz, documentare si consultare; 

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

nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative PLx 697/2022 , aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, Plx 701/2022, aviz, documentare si consultare; 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,                                 

Plx 714/2022, aviz, documentare si consultare; 

 

 

PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

                                                     SECRETAR 

 

        Bogdan-Alin STOICA 

         

                            Șef serviciu 

                                 Lidia-Graziella Segărceanu 

 

                                                                                            Consilieri parlamentari: 

Alina Hodivoianu 

Bociu Andreea 

                                                                                                                               


