
 

 
 

                                              Parlamentul României 

                                                 Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 
 

                                                                                             

 

              Nr. 4c-1/263/26.05.2022 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din zilele de 23, 24, 25 și 26 mai 2022 

  

 

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

în ziua de 23 mai 2022, în intervalul orar 1700-1800, având următoarea ordine de zi: 

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

nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie 

electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, procedură de urgență, PL-x 75/2022, fond 

comun cu  Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială – documentare și consultare; 

2. 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 – 

documentare și consultare; 

3. 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; 

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

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

investiţiilor publice, procedură de urgență, PL-x 224/2022, aviz – documentare și 

consultare; 

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

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 

România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele 
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măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri 

de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-

19 2020/C 91 I/01, procedură de urgență, PL-x 231/2022, aviz – documentare și 

consultare; 

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

nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul 

conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale 

aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, procedură de urgență, PL-x 232/2022, aviz – 

documentare și consultare; 

7. 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 – documentare și 

consultare; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Strategia UE pentru textile 

sustenabile și circulare”, COM (2022) 141 final, proiect de opinie – documentare și 

consultare. 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 24 mai 2022, în intervalul orar     

0830-1000, respectiv 1300-1800. 

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 Șoldan și Andrei Daniel Gheorghe.  

Domnul deputat Valentin Ilie Făgărășian a fost înlocuit de doamna deputat 

Angelica Fădor. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Costel Neculai 

Dunava. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

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

nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie 

electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 

Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, procedură de urgență, PL-x 75/2022, fond 

comun cu  Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială; 

2. 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; 
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3. 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; 

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

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

investiţiilor publice, procedură de urgență, PL-x 224/2022, aviz; 

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

nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 

România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele 

măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri 

de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de         

COVID-19 2020/C 91 I/01, procedură de urgență, PL-x 231/2022, aviz; 

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

nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul 

conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale 

aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, procedură de urgență, PL-x 232/2022, aviz; 

7. 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; 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Strategia UE pentru textile 

sustenabile și circulare”, COM (2022) 141 final, proiect de opinie. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 

sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, 

procedură de urgență, PL-x 75/2022, fond comun cu  Comisia pentru industrii şi 

servicii și Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de 

compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 

2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind 

acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
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din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, cu amendamente 

admise și respinse, 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 adoptare a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 

stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază 

sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”, cu amendamente admise și respinse.  

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

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

cu majoritate de voturi (3 abțineri), să înainteze Comisiei pentru industrii și servicii 

și Comisiei pentru muncă și protecție socială un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 

privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică 

şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 

Biosferei „Delta Dunării”, cu amendamente admise și respinse.  

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

Finanțelor, doamna Magda Ioniță- șef serviciu, din partea Autorității de 

Supraveghere Financiară, doamna Cristina Zgonea- șef serviciu- Serviciul 

Reglementare- Direcția juridică, domnul Dorin Dumitrescu- responsabil asigurări și 

doamna Rigoleta Popescu- inspector asigurări, iar din partea Confederației 

Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.), domnul 

Vasile Ștefănescu- președinte, domnul Mădălin Grigore- avocat și domnul Florin 

Pandele- vicepreședinte. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, doamna Cristina 

Zgonea- șef serviciu- Serviciul Reglementare- Direcția juridică, le-a prezentat 

membrilor Comisiei punctul de vedere al instituției. 

Membrii Comisiei au analizat, în cadrul dezbaterilor, amendamentul depus de 

către domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez, membru al Grupului parlamentar al 

Uniunii Salvați România. Supus la vot, amendamentul a fost respins cu majoritate de 

voturi (5 voturi împotrivă). 
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În urma dezbaterilor, domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus 

membrilor Comisiei aprobarea unui raport 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, cu un amendament admis și un 

amendament respins.  

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

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

cu majoritate de voturi (3 abțineri) să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci un raport 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, cu un amendament admis și un amendament respins. 

La punctul trei al ordinii de zi a fost înscris 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. 

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

de Supraveghere Financiară, doamna Cristina Zgonea- șef serviciu, doamna Rigoleta 

Popescu- inspector asigurări și domnul Dorin Dumitrescu- responsabil asigurări. 

Doamna vicepreședinte Cristina Burciu a propus amânarea cu două 

săptămâni a dezbaterii asupra proiectului 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. 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice, procedură de 

urgență, PL-x 224/2022, aviz. 

Doamna deputat Pollyanna Hanellore Hangan a propus amânarea dezbaterii 

acestei propuneri legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi                            

(4 voturi pentru). 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul investiţiilor publice, în forma adoptată de Senat. 

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

împotrivă). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
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tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea 

programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire 

a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, procedură 

de urgență, PL-x 231/2022, aviz. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sándor 

Gábor, secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al Guvernului. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere 

pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor 

aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 

în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, 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 Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor 

măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, 

precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului, procedură de urgență, PL-x 232/2022, aviz. 

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

membrilor Comisiei avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de 

protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi 

ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, 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 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. 

Domnul deputat Gabriel-Ioan Avrămescu a propus amânarea dezbaterii 

acestei inițiative legislative cu două săptămâni. 

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, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare,                

COM (2022) 141 final, proiect de opinie. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei un 

proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 

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

,,Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare”. 

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, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Strategia UE pentru 

textile sustenabile și circulare”, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri 

europene. 

Lucrările Comisiei au continuat în ziua de 25 mai 2022, în intervalul orar 

0830-1000, respectiv 1300-1800, precum și în ziua de 26 mai 2022, în intervalul orar 

830-1300, având următoarea ordine de zi: 

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

nr.142/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 

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

pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor 

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

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 

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

de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă 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- documentare și consultare; 

2. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic 

de comerţ internaţional cu bunuri, procedură de urgență, PL-x 97/2022, fond comun 

cu Comisia pentru industrii și servicii- documentare și consultare; 

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

măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom - S.A. Bucureşti, 

Pl-x 236/2022, aviz- documentare și consultare; 

4. propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,    

Pl-x 246/2022, aviz- documentare și consultare; 
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5. proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

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

gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind 

beneficiarii de fonduri europene, procedură de urgență, PL-x 254/2022, aviz- 

documentare și consultare; 

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

nr.43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, 

procedură de urgență, PL-x 257/2022, aviz- documentare și consultare; 

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

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

crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID 19, procedură de urgență, PL-x 260/2022, aviz- 

documentare și consultare. 

 
 

   
             PREŞEDINTE 

 

       Costel Neculai DUNAVA 
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