
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/271/02.06.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 30, 31 mai și 2 iunie 2022 

  

 

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

în ziua de 30 mai 2022, după finalizarea ședinței de plen a Camerei Deputaților. 

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

privatizare, au participat 17 deputați. Au lipsit de la lucrările ședinței domnii deputați 

Gheorghe Șimon și Bogdan-Alin Stoica. 

Doamna deputat Pollyanna-Hanellore Hangan a fost înlocuită de domnul 

deputat Adrian Giurgiu. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       

nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor 

mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM 

INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-

urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, 

precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii, procedură de urgență, PL-x 82/2022, fond comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat 

și turism; 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru 

modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea 

sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, procedură de urgență, 

PL-x 97/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii; 

3. Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr. 555/2004 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom – S. A. 

București, Pl-x 236/2022, aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale, Pl-x 246/2022, aviz; 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului         

nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea 

unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene, procedură de urgență,                      

PL-x 254/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        

nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă 

utilizare, procedură de urgență, PL-x 257/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        

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

activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID 19, procedură de urgență,                    

PL-x 260/2022, aviz. 

 

La începutul ședinței, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor cu privire la 

inițiativele legislative înscrise pe punctele 4 și 7 ale ordinii de zi. 

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

 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de 

susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de 

piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului    

nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului                   

nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului         

nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia 
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COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, 

precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, procedură de urgență, PL-x 82/2022,  fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci și Comisia pentru antreprenoriat și turism. 

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

Finanțelor, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat.  

Domnul Attila Gyorgy, secretar de stat, le-a prezentat domnilor deputați punctul 

de vedere al Guvernului, de aprobare a inițiativei legislative. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind 

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei 

de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat 

pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii, în forma adoptată de Senat. 

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

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

cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru buget finanțe și bănci și 

Comisiei pentru antreprenoriat și turism un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                    

nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru 

modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a 

întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie 

- IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de 

ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a 
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Guvernului nr. 42/2020, precum şi pentru modificarea art. 164 alin. (21) şi (22) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în forma adoptată de Senat. 

 

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

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 

privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu 

bunuri, procedură de urgență, PL-x 97/2022, fond comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii. 

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

Național de Statistică, domnul Romi Mihaescu, secretar general. 

Domnul Romi Mihaescu, secretar general le-a prezentat membrilor Comisiei 

punctul de vedere al instituției, de susținere a aprobării inițiativei legislative. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii 

nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț 

internațional cu bunuri, în forma adoptată de Senat. 

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

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

cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și 

funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, în forma adoptată 

de Senat. 

 
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

abrogarea Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății 

Naționale a Petrolului Petrom – S. A. București, Pl-x 236/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative privind abrogarea 

Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a 

Petrolului Petrom – S. A. București. 

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

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor 

europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene, 

procedură de urgență, PL-x 254/2022, aviz. 

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

Investițiilor și Proiectelor Europene, doamna Ligia Alexandra Chirilă, director și a 

prezentat punctul de vedere al ministerului. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor 

măsuri privind beneficiarii de fonduri europene, în forma adoptată de Senat. 

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

 

La punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control 

al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, procedură de urgență, PL-x 257/2022, 

aviz. 

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

Afacerilor Externe, doamna Janina Sitaru, secretar de stat, precum și doamna Gabriela 

Ciupitu, expert. 

Doamna Janina Sitaru, secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al 

Guvernului și a susținut aprobarea acestui proiect. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu 

dublă utilizare, în forma adoptată de Senat. 

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

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 31 mai 2022, în intervalul orar 

830-1000, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 2 iunie 2022, în intervalul orar 

830-1300, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 

privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare şi 

pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări, procedură 

de urgență, PL x 233/2022 – fond comun Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci; 

2. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul 

general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, 

procedură de urgență, PL x 221/2022 – fond comun Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        

nr. 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny”, procedură de urgență, PL x 255/2022 

– aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul fondurilor europene, PL x 261/2022 – aviz; 
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5. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de producție şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a 

Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea şi operarea centralelor 

eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice, 

procedură de urgență, Pl x 266/2022 – aviz; 

6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 164 din 

Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe 

țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, 

Pl x 293/2022 – aviz; 
7. Propunerea legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin 

reducerea poverii taxelor şi modificarea art. 291 alin. (3) din Legea 227/2015 

Codul Fiscal, Pl x 295/2022 – aviz. 

 
    

             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

 

 

 

                                                            SECRETAR 

 

    Gheorghe ȘOLDAN 

 

Consilier parlamentar 

Alina Cristina Hodivoianu 

 

Expert parlamentar 

Maria-Emanuela Bondar 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         

 


