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              Nr. 4c-1/178/21.04.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 19, 20 și 21 aprilie 2022 

  

 

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

în ziua de 19 aprilie 2022, în intervalul orar 1700-1800, cu prezența deputaților atât la 

sediul Camerei Deputaților, cât și prin intermediul mijloacelor electronice. 

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

privatizare, au participat, în sala de ședință a Comisiei, 16 deputați, iar deputații 

George-Adrian Paladi, Kelemen Attila, Gabriel- Ioan Avrămescu, Pollyanna- 

Hanellore Hangan și Radu-Iulian Molnar  au participat prin intermediul mijloacelor 

electronice. Au lipsit de la lucrările ședinței doamna deputat Cristina Burciu și domnii 

deputați Andrei Daniel Gheorghe și Gheorghe Șimon. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.135/2021 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor 

regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică 

tutelară, procedură de urgență, PL-x 56/2022, fond comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură; 

2. 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; 

3. propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 136/2022, aviz; 

4. propunerea legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 137/2022, aviz; 

5. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 

suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare 

aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
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achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 

şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional 

sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura 

mare 2014-2020, procedură de urgență, PL-x 140/2022, aviz; 

6. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere 

şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, procedură de 

urgență, PL-x 141/2022, aviz; 

7. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991, PL-x 145/2022, aviz. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri 

pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene 

au calitatea de autoritate publică tutelară, procedură de urgență, PL-x 56/2022, fond 

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

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și 

infrastructură. 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

doamna Vasilica Baciu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind unele măsuri pentru 

susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au 

calitatea de autoritate publică tutelară, primit din partea Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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 Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind 

unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care 

consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, 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, 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2021 privind 

unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care 

consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară, în forma adoptată de 

Senat. 
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La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris 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. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar, în calitate de inițiator, a realizat o scurtă 

prezentare a principalelor prevederi ale acestei inițiative legislative.  

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea art.6 

din Legea nr.219/2015 privind economia socială, primit din partea Comisiei pentru 

industrii și servicii. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar de respingere a proiectului 

de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 

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

cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă) să înainteze Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de 

respingere a proiectului de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 

privind economia socială. 

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

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Pl-x 136/2022, aviz. 

Domnul deputat George-Nicolae Simion, în calitate de inițiator, a realizat o 

scurtă prezentare a principalelor prevederi ale acestei inițiative legislative. 

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

membrilor Comisiei avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 

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

completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,                           

Pl-x 137/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru completarea art.76 alin.(4) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

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

împotrivă și 3 abțineri). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 

financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
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achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi 

pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial 

Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020, 

procedură de urgență, PL-x 140/2022, aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 

la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile 

de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau 

parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului 

operaţional Infrastructura mare 2014-2020, în forma adoptată de Senat. 

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 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II 

subpct.1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2002 privind 

aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la 

bugetul de stat, procedură de urgență, PL-x 141/2022, aviz. 

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

Antreprenoriatului și Turismului, domnul Lucian Rus- secretar de stat. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.13/2022 pentru modificarea pct.II subpct.1 din anexa la Ordonanţa 

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

promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, în forma adoptată de 

Senat. 

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

împotrivă). 

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

modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991,                          

PL-x 145/2022, aviz. 

La lucrările ședinței a participat, prin intermediul mijloacelor electronice, 

doamna Alexandra Lazăr, director în cadrul Direcției de legislație și reglementări 

contabile a Ministerului Finanțelor. 

Domnul vicepreședinte Mihai Cătălin Botez, în calitate de inițiator, a realizat o 

scurtă prezentare a principalelor prevederi ale acestei inițiative legislative. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991, în forma adoptată de Senat. 

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

împotrivă și o abținere). 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 20 aprilie 2022, în intervalul orar 

08.30-10.00, precum și în intervalul orar 13.00-18.00, respectiv în ziua de 21 

aprilie 2022, în intervalul orar 8.30-13.00, având următoarea ordine de zi: 
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1. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2021 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind 

înfiinţarea Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române – 

TAROM" - S.A., procedură de urgență, PL-x 553/2021, fond comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi 

și infrastructură- documentare și consultare; 

2. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 

nr. 31/1990, Pl-x 310/2018, fond comun cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități- documentare și consultare; 

3. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal, Pl-x 162/2022, aviz- documentare și consultare; 

4. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie 

constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor 

sectoriale, procedură de urgență, PL-x 172/2022, aviz- documentare și 

consultare; 

5. propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

Pl-x 175/2022, aviz- documentare și consultare; 

6. proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 

privind pieţele de instrumente financiare, procedură de urgență,                     

PL-x 196/2022, aviz- documentare și consultare; 

7. proiectul de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.132 din 

31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 

prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie,                   

PL-x 200/2022, aviz- documentare și consultare. 

 
 

   
             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            SECRETAR 
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