
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 
              Nr. 4c-1/411/8.09.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  

din zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2022 

 

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

în ziua de 6 septembrie 2022, după finalizarea ședinței de plen a Camerei Deputaților. 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți la sediul Camerei Deputaților, în sala 

de ședință 15 deputați.  

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

Daniel Gheorghe, Gheorghe Șimon și Paul Stancu. 

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

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună 

execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și 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; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații 

fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. 

Marfă” S.A., procedură de urgență, PL-x 371/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură; 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 

privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terților prin accidente de vehicule și tramvaie, PL-x 165/2020, aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări 

și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, PL-x 499/2021, aviz; 
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5. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 

7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă 

pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei 

(UE) 2019/1937, procedură de urgență, PL-x 406/2022, aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în 

valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, procedură 

de urgență, PL-x 407/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a 

contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2021-2027, procedură de urgență, PL-x 408/2022, aviz; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei, examinare în fond, COM (2022)233, proiect 

de opinie. 
 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea          

art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 

și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele 

măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de 

achiziție publică și 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 ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Dobrin, secretar general, din partea 

Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Simona Dobrică, șef serviciu și 

doamna Mirela Antohi, responsabil asigurări și din partea Companiei Națională de 

Investiții, doamna Andrei Luiza, director juridic și doamna Felicia Stoica, șef serviciu. 

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. 62/2022 pentru 

modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 

privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul 

contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, în forma adoptată de 

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

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze Comisiei 

pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
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urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de 

bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor 

sectoriale, în forma adoptată de Senat. 

 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport 

Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A., procedură de urgență, PL-x 371/2022, fond 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi 

și infrastructură. 

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

Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sandor Gabor, secretar de stat și domnul 

Anoaica Dragoș, director, și din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

doamna Ioana Alina Jeciu, șef serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sandor 

Gabor, secretar de stat a prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative. 

De asemenea, domnul Sandor Gabor, secretar de stat, a precizat că susține 

aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

Domnul deputat Radu Iulian Molnar a subliniat faptul că inițiativa legislativă ar 

trebui amânată până când se va primi punctul de vedere al Comisiei Europene în 

legătură cu aceasta. 

Supusă la vot de către domnul președinte Costel Neculai Dunava, propunerea de 

amânare a dezbaterilor asupra proiectului de lege a fost respinsă cu majoritate de 

voturi. (3 voturi împotrivă). 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2022 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale 

Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A., în forma 

adoptată de Senat. 

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

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), să înainteze 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură  un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2022 privind reglementarea 

unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale 

de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A., în forma adoptată de Senat. 
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La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și 

tramvaie, PL-x 165/2020, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii     

nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, în forma adoptată 

de Senat. 

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

 

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

modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru 

modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și 

pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, PL-x 499/2021, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava  a supus la vot amendamentele depuse 

la Comisie de doamna deputat Cristina Trăilă și de domnul deputat Radu Moisin.         

Cu unanimitate de voturi, amendamentele au fost respinse. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii    

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 

a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu amendamente respinse. 

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 stabilirea 

unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii 

de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 

2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937, procedură de urgență, PL-x 406/2022, 

aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare 
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participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a 

Directivei (UE) 2019/1937, 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 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a 

investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind 

piața de capital, procedură de urgență, PL-x 407/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în 

forma adoptată de Senat. 

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

 

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

gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru 

obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-2027, procedură de 

urgență, PL-x 408/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor 

Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 

europeană”, în perioada 2021-2027, în forma adoptată de Senat. 

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

 

La punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei,                   

COM (2022)233, proiect de opinie. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei. 

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

în urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

– Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri 

europene. 
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Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 7 septembrie 2022, în intervalul 

orar 830-1000, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 8 septembrie 2022, în 

intervalul orar 830-1300, având următoarea ordine de zi: 

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

nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 

procedură de urgență, PL-x 423/2022, fond; 

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

nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în 

domenii prioritare pentru economia românească, procedură de urgență,        

PL-x 191/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și 

Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, Pl-x 367/2022, aviz; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației 

agricole nr. 566/2004, Pl-x 376/2022, aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal 

nr. 227/2015, PL-x 381/2022, aviz; 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului 

nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul 

României și pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor 

în România, Pl-x 389/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanțare 

programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) 

dintre România şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, 

semnat la București la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistența financiară 

nerambursabilă (Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare 

pentru creștere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internațională 

pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, acționând în calitate de administrator al 

Fondului BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, 

semnat la București la 19 iulie 2022, procedură de urgență, PL-x 443/2022, 

aviz; 
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