
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/102/02.03.2023 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 28 februarie, respectiv 1 și 2 martie 2023 

  

 

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

în ziua de 28 februarie 2022, în intervalul orar 0830-1000, respectiv 1300-1800, 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 

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, PL-x 259/2022, 

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 privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de 

legătură şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor 

art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 

respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.2006/2004, procedură de urgență, PL-x 614/2022, fond 

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

imunități; 

3. 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; 

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

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 676/2022, aviz; 

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

nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative, procedură de urgență,                 

PL-x 697/2022, aviz; 
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6. Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, Pl-x 701/2022, aviz; 

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

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 714/2022, aviz. 

  

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

privatizare, au participat 14 deputați: Costel Neculai Dunava, Cristina Burciu, 

George-Adrian Paladi, Mihai-Cătălin Botez, Kelemen Attila, Bogdan-Alin Stoica, 

Gheorghe Șoldan, Valentin Ilie Făgărășian, Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, Paul 

Stancu, George Nicolae Simion, respectiv Maria Stoian. 

 Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat Alexandra Presură, precum și 

domnii deputați Dorel-Gheorghe Acatrinei, Gabriel-Ioan Avrămescu, Andrei Daniel 

Gheorghe, respectiv Gheorghe Șimon. 

 Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan a fost înlocuită de către domnul 

deputat Beniamin Todosiu. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de către domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

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

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

siguranță națională- reexaminare la cererea Președintelui României. 

La lucrările ședinței au participat, din partea Consiliului Concurenței, domnul 

Dan-Virgil Pascu- vicepreședinte, domnul Eugen-Corneliu Șușu- secretar general 

adjunct, precum și domnul Daniel Anghel- șef serviciu.  

Doamna vicepreședinte Cristina Burciu le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea cu o săptămână a reexaminării proiectului 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, întrucât sunt necesare informații suplimentare.  

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

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

stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente 

în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), 

art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie 
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de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, 

procedură de urgență, PL-x 614/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

La lucrările ședinței a participat, din partea Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, domnul Sebastian-Ioan Hotca- vicepreședinte. 

Domnul Sebastian-Ioan Hotca, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, a prezentat punctul de vedere al instituției cu privire la 

proiectul de lege supus dezbaterii.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind stabilirea 

responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente în vederea 

punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, 

art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie 

de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, 

cu amendamente admise și un amendament respins, transmis de către Comisia 

juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind 

stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente 

în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), 

art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 

dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie 

de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, 

cu amendamente admise și un amendament respins.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

cu majoritate de voturi (3 abțineri), să transmită Comisiei pentru industrii și servicii 

și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi 

ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 

alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să 

asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004, cu amendamente admise și un 

amendament respins.  

La punctul trei 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. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei, 

din nou, amânarea cu o săptămână a 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, deși 

invitat, Ministerul Finanțelor nu a trimis niciun reprezentant, acest lucru fiind necesar 

în vederea furnizării unor informații suplimentare. 

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

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

completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Pl-x 676/2022, aviz. 

Domnul deputat George-Nicolae Simion, în calitate de inițiator, a realizat o 

scurtă prezentare a prevederilor propunerii legislative.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava a formulat un amendament și le-a 

propus membrilor Comisiei aprobarea acestuia.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

Membrii Comisiei și-au însușit acest amendament. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.469 din Legea 

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

amendament admis. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor 

acte normative, procedură de urgență, PL-x 697/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative, în forma 

adoptată de Senat. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 701/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.60 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 abțineri). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, Pl-x 714/2022, aviz. 

Domnul deputat Sorin Năcuță a precizat faptul că Grupul parlamentar al PNL 

din cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare susține 

propunerea legislativă supusă dezbaterii. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma 

prezentată de inițiatori. 

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

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 1 martie 2022, în intervalul orar 

0830-1200, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 2 martie 2022 în intervalul orar 

0830-1300, 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 

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, PL-x 259/2022, 

fond comun cu  Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională- reexaminare la cererea Președintelui 

României- documentare și consultare; 

2. 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, procedură de urgență, PL-x 763/2022, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

muncă și protecție socială- documentare și consultare; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin între 

Statul român şi Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unităţile 

3 şi 4 CNE Cernavodă, procedură de urgență, PL-x 46/2023, fond comun cu Comisia 

pentru industrii și servicii- 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 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; 
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6. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 719/2022, aviz- documentare și 

consultare; 

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

nr.141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 -2020, procedură de urgență, PL-x 728/2022, aviz- documentare și 

consultare; 

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

nr.146/2022 pentru modificarea şi completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

procedură de urgență, PL-x 732/2022, aviz- documentare și consultare; 

 

 

 

               PREŞEDINTE 
 

       Costel Neculai DUNAVA 

 

 

SECRETAR 
 

Bogdan-Alin STOICA 
         

                                                                                                                                            
                                                                                                                       Șef serviciu 

                                                                                                                       Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

                                                              

                                                                                                                       Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Alina Cristina HODIVOIANU 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                             Cristian ISTRATE 
 


