
 

 

 

              Nr. 4c-1/297/09.06.2022 

SINTEZA 

 

şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

zilele de 7, 8  și 9 iunie 2022 

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

de 07 iunie 2022, după finalizarea dezbaterilor în plenul Camerei Deputaților. 

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

privatizare, au participat 14 deputați, și anume: Costel Neculai Dunava, George-Adrian 

Paladi, Cristina Burciu, Dumitru-Viorel Focșa, Mihai-Cătălin Botez, Attila Kelemen, 

Bogdan Alin Stoica, Pollyanna Hanellore Hangan, Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, 

Alexandra Presură, Paul Stancu, și Maria Stoian 

 Au lipsit de la lucrările ședinței domnii  deputați  Gabriel Ioan Avrămescu, Valentin 

Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe, George Nicolae Simion și Gheorghe Șoldan. 

Domnul deputat Gheorghe Șimon a fost înlocuit de doamna deputat Ana Maria 

Cătăuță. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

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

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru 

modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de asigurări,                              

procedură de urgență, PL-x 233/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci ; 

2. Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România procedură de urgență, 

PL-x 221/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.40/2022 

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de Investiţii 

„Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii 

„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, procedură de urgență, PL-x 261/2022, aviz; 

5. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de 

producţie şi stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului 

Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor eoliene şi 

fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice,                                 

Pl-x 266/2022, aviz; 
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6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.164 din Legea 

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

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

Pl-x 293/2022, aviz; 

7. Propunerea legislativă pentru scăderea preţurilor la combustibil prin reducerea 

poverii taxelor şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, Pl-

x 295/2022, aviz. 
 

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

şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de 

asigurări., procedură de urgență, PL-x 233/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

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

Finanțelor, domnul Attila Gyorgy - secretar de stat, doamna Ioniță Magdalena – șef serviciu 

și din partea Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Ionescu Valentin – director, 

doamna Zgonea Cristina – șef serviciu și Dobrica Simona – șef serviciu. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei, 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi 

reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de asigurări, în 

forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse, primit din partea Comisiei pentru 

buget finanțe și bănci. 

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

Comisiei aprobarea unui raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare 

şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuţia de asigurări, primit 

din partea Comisiei pentru buget finanțe și bănci, în forma adoptată de Senat, cu un 

amendament respins. 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abțineri). 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și ai Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze plenului 

Camerei Deputaților un raport de adoptare, în forma adoptată de Senat, cu un 

amendament respins.  

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

unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi  funcţionării băncilor de 

dezvoltare din România, procedură de urgență, PL-x 221/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci. 

    La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Băncii Naționale 

a României doamna Istrate Petruța Elena – șef serviciu și doamna Bălanescu Oana – expert 

principal și  din partea Ministerului Finanțelor doamna Demetriuc Mihaela – director general 

adjunct la Direcția trezorerie.  

    Domnul președinte, Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru reglementarea unor măsuri 

privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din 

România, în forma adoptată de Senat cu amendamente respinse, primit din partea Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci. 

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

Comisiei aprobarea unui raport de adoptare a proiectul de Lege pentru reglementarea unor 
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măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din 

România, în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse. 

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

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze plenului Camerei 

Deputaților un raport de adoptare, în forma adoptată de Senat, cu amendamente 

respinse.  
La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, procedură de urgență, PL-x 255/2022, aviz. 

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

Comisiei avizarea favorabilă proiectului de Lege, 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 şi 

completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene, procedură de urgență, 

PL-x 261/2022, 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 cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind unele 

măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producţie şi stocare a energiei electrice şi de 

echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor 

eoliene şi fotovoltaice prevăzute cu capacităţi de stocare a energiei electrice, Pl-x 266/2022, 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 împotrivă). 

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

modificarea şi completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea 

salariului minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea coşului minim de consum pentru 

un trai decent, Pl-x 293/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (o abținere). 

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

scăderea preţurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor şi modificarea art.291 

alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal, Pl-x 295/2022, aviz. 

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

Comisiei avizarea  nefavorabilă a propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 împotrivă). 
 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 8 iunie 2022, în intervalul orar 830-1000 

, respectiv, 1300-1800,  precum și în ziua de 9 iunie 2022, în intervalul orar  830-1300, având  

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative, 
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procedură de urgență, PLx 194/2022, fond comun cu  Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi – documentare și consultare; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat 

pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 

de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” 

- S.A, procedură de urgență, PLx 229/2022- fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru transporturi şi infrastructură - 

documentare și consultare; 

3. Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 

temporar pentru livrarea de carburanţi, Plx 297/2022, aviz – documentare și 

consultare; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 din Legea 

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

311/2022, aviz – documentare și consultare; 

5. Proiectul de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi 

salariaţi în situaţii de dificultate economică temporară, altele decât cele din 

perioda stării de urgenţă/asediu/alertă, PLx 335/2022, aviz – documentare și 

consultare; 

6. Propunerea legislativă pentru transparenţa utilizării şi eficienţei sumelor în 

cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 

promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, Plx 337/2022, aviz – 

documentare și consultare; 

7. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea 

ocupării pe piaţa muncii din România, Plx 338/2022, aviz – documentare și 

consultare. 

 

              

PREŞEDINTE 

 

        Costel Neculai DUNAVA 

 

 

                                                     SECRETAR 

 

        Bogdan-Alin STOICA 

            

 

 
                                                                                                             Consilieri parlamentari: 

                                                                                                                        
                      Anca Magdalena CHISER 

 

             Anda Elena CONSTANTINESCU 


