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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

 

  

Data: 31.10.2022 

 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 26 octombrie 2022 

 

 

 

Comisia pentru antreprenoriat și turism și-a desfășurat lucrările ședinței în ziua de 

26 octombrie 2022. 

 

La lucrările ședinței, în calitate de invitați, au participat: domnul  Cătălin Canciu 

- secretar de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, domnul Alin 

Chitu – secretar de stat și doamna Nicoleta Capanu - șef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanțelor, domnul Bogdan Pășcuț - secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiile și 

Proiectelor Europene. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte: 

 

1. PLx 589/2022 -  proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 

privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi 

organizaţiilor economice străine;  

2. PLx 480/2022 -  proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri 

externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii 

şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă;  

3. PLx 523/2022 - proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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; 

4. PLx 594/2022 - proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2022 

privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în majoritate, adoptarea 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                             SECRETAR,    

 

                Claudiu-Iulius-Gavril Năsui                        Florin Mircea 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

                   

 


