
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaților 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 
              Nr. 4c-1/350/23.06.2022 

 

SINTEZA 

lucrărilor ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare  

din zilele de 20, 21, 22 și 23 iunie 2022 

 

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

în ziua de 20 iunie 2022, după finalizarea ședinței de plen a Camerei Deputaților 

Din totalul de 19 membri au fost prezenți 14 deputați. Astfel, la sediul Camerei 

Deputaților, în sala de ședință, au fost prezenți deputații: Costel Neculai Dunava, 

Cristina Burciu, Mihai-Cătălin Botez, Attila Kelemen, Gheorghe Șoldan, Valentin Ilie 

Făgărășian, Sorin Năcuță, Alexandra Presură, Pollyanna-Hanellore Hangan, Paul 

Stancu, George-Nicolae Simion, Maria Stoian. 

 Domnii deputați George-Adrian Paladi și Bogdan-Alin Stoica au participat prin 

mijloace electronice.  

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

Gabriel-Ioan Avrămescu, Andrei Daniel Gheorghe, Radu-Iulian Molnar și Gheorghe 

Șimon. 

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

Ședința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

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

nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie 

electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, 

procedură de urgență, PL-x 193/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, 

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

și protecție socială; 
2. Proiectul de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de 

servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, procedură de urgență, PL-x 350/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci; 
3. 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, a Legii      

nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și 

a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
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piață, procedură de urgență, PL-x 351/2022, fond comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci; 
4. Propunerea legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 

temporar pentru livrarea de carburanți, Pl-x 297/2022, aviz; 

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

privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii        

nr. 100/2016 privind concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, procedură de urgență, PL-x 342/2022, 

aviz; 
6. Proiectul de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite 

benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de 

alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19, PL-x 353/2022, aviz; 

7. Proiectul de Lege privind reglementarea modalității de raportare a 

stocurilor la produsele agricole, PL-x 355/2022, aviz; 

8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, Pl-x 365/2022, aviz. 

 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada  

1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul energiei, procedură de urgență, PL-x 193/2022, fond comun 

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

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

Energiei, domnul Ștefan Constantin, secretar de stat.  

Domnul Ștefan Constantin, secretar de stat, le-a prezentat domnilor deputați 

punctul de vedere al Guvernului, de susținere a inițiativei legislative. 

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

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din 

piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

energiei, cu amendamente admise și amendamente respinse, transmis de către 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Supuse la vot amendamentele admise din raportul preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 

privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și 
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completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu amendamente admise și 

respinse, din partea Comisiei pentru buget finanțe și bănci, au fost aprobate cu 

majoritate de voturi (2 abțineri). 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei ca 

votul pentru amendamentele respinse, din raportul preliminar transmis de Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci, să fie dat în bloc, pentru întreaga anexă. 

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

Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă și 3 abțineri) au fost aprobate 

amendamentele cuprinse în Anexa „Amendamente respinse” din cadrul raportului 

preliminar primit din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul deputat Sorin Năcuță le-a prezentat membrilor Comisiei, amendamentul 

depus la Comisie în data de 21 iunie 2022. 

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

membrilor Comisiei respingerea amendamentului. 

Supusă la vot, propunerea de respingere a amendamentului a fost aprobată cu 

majoritate de voturi (4 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. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul energiei, procedură de urgență, cu amendamente 

admise și amendamente respinse. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă și 2 abțineri). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă și              

2 abțineri), să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru 

industrii și servicii și Comisiei pentru muncă și protecție socială un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața 

de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

energiei, procedură de urgență, cu amendamente admise și amendamente respinse. 

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

supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență,                

PL-x 350/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind supravegherea 

prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat, 

transmis de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
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La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, doamna Dora Badea, responsabil piețe reglementate și 

doamna Oana Lăzărescu, specialist piețe reglementate. 

În urma prezentării propunerilor de rectificare pe marginea inițiativei legislative, 

exprimate de reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară, domnul președinte 

Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei însușirea amendamentelor. 

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

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții 

financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu 

amendamente admise. 

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

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

pentru buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative din domeniul energiei, cu amendamente admise. 

La punctul trei 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, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții 

alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare 

și operațiuni de piață, procedură de urgență, PL-x 351/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci. 

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

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de 

capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni 

de piață, în forma adoptată de Senat, transmis de către Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, doamna Cătălina Iordan, responsabil piețe reglementate. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de 
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administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii                    

nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de 

fonduri de investiții alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare şi operațiuni de piață, în forma adoptată de Senat. 

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

În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două Comisii au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere şi 

adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență 

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

mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de 4 capital, a Legii nr. 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiții alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 

privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, în forma adoptată 

de Senat. 

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

adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de carburanți,           

Pl-x 297/2022, aviz.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Ionel 

Dancă. 

Domnul deputat George-Adrian Paladi le-a propus membrilor Comisiei amânarea 

cu două săptămâni a dezbaterii propunerii legislative pentru adoptarea unor măsuri 

fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de carburanți.  

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă și o abținere). 

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

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

nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 

servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, procedură de 

urgență, PL-x 342/2022, aviz. 

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

Național de Soluționare a Contestațiilor, doamna Florentina Drăgan, președinte. 

Amendamentele depuse la Comisie de doamnele deputat Cristina Burciu, Maria 

Stoian, domnii deputați Valentin Ilie Făgărășian, Gabriel-Ioan Avramescu și de 

domnia sa Sorin Năcuță, au fost prezentate în cadrul dezbaterilor asupra inițiativei 

legislative. 

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

membrilor Comisiei aprobarea amendamentelor. 

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

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii            
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nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, cu amendamente admise. 

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

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

valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul 

justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și 

combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, PL-x 353/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind valorificarea adaptată a unor 

măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada 

stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19,   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 

reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole,                            

PL-x 355/2022, aviz. 
Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind reglementarea modalității de 

raportare a stocurilor la produsele agricole, în forma adoptată de Senat. 

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

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

completarea art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 365/2022, aviz.  

Doamna deputat Cristina Burciu le-a propus membrilor Comisiei amânarea 

dezbaterii propunerii legislative pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter 

temporar pentru livrarea de carburanți, deoarece Guvernul nu și-a exprimat încă 

punctul de vedere asupra acestei inițiative. 

În acest sens a fost trimisă o adresă către Ministerul Finanțelor pentru a ne 

transmite punctul de vedere cu privire la inițiativa legislativă. 

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

 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 21 iunie 2022, în intervalul orar         

830-1000, în ziua de 22 iunie 2022, în intervalul orar 1500-1800, precum și în ziua de        

23 iunie 2022, în intervalul orar 830-1300, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii acvaculturii, PL-x 474/2021, fond comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 102/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul 

de garantare a asiguraților şi pentru modificarea altor acte normative, procedură 
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de urgență, PL-x 511/2021, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a 

gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, 

procedură de urgență, PL-x 73/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii 

și servicii; 
4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind 

economia socială, PL-x 78/2022, fond comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii și Comisia pentru muncă și protecție socială; 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului      

nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială, procedură de urgență, PL-x 230/2022, fond comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru muncă și protecție 

socială; 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 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 investițiilor străine directe în Uniune, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței 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; 

7. Proiectul de Lege privind obligațiunile garantate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, procedură 

de urgență,    PL-x 374/2022, fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci; 

8. Proiectul de Lege pentru denunțarea Acordului interguvernamental 

privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții şi a Statutului acesteia, 

semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului 

privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții şi a Statutului acesteia, 

semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la 

Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, procedură de urgență, 

PL-x 369/2022, aviz. 
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