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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

Nr. 4c-1/140/31.03.2022 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei din zilele de 29, 30 și 31 martie 2022 

 

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

ziua de 29 martie 2022, în intervalul orar 1300-1800, în comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii a Camerei Deputaților.  

Din  totalul de 19 de membri ai Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi . 

Au lipsit de la lucrările ședintei, deputații: Bogdan Alin Stoica, Valentin Ilie 

Făgărășianu, Daniel Andrei Gheorghe, Radu Iulian Molnar, George Nicolae Simion,                          

și Gheorghe Șimon. 

Doamna deputat Alexandra Presură a fost înlocuită de doamna deputat        

Raluca Georgiana Dumitrescu. 

Lucrările ședinței comune a celor două Comisii au fost conduse de  președintele  

Comisiei pentru industrii și servicii domnul deputat Sándor Bende.  

  Şedinţa comisilor a avut un singur punct pe ordine de zi și anume: 

  Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, PL-x 320/2021 - fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii și 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic; 
 

În urma dezbaterilor,  președintele Comisiei pentru industrii și servicii,  domnul  

deputat Sándor Bende le-a propus membrilor celor două Comisii un raport comun 

preliminar de adoptare  a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, cu amendamente admise și respinse, care va fi înaintat 

Comisie pentru mediu și echilibru ecologic. 

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

 



2 
 

          Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 30 martie 2022, în intervalul  orar 8,3000-1200 și 1300-1800, respectiv  în ziua 

de  31 martie 2022, în intervalul orar  830 -1300, având următoarea ordine de zi:  

        1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal                      

PL-x 12/2022, aviz - documentare și consultare; 

2. Propunere legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

zootehnice, Pl-x 41/2022, aviz – documentare și consultare; 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru 

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

termene, PL-x 107/2022,  aviz - documentare și consultare; 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

prorogarea unui termen, PL-x 124/2022, aviz – documentare și consultare; 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii, procedură de urgență,                                                                      

PL-x 127/2022, aviz – documentare și consultare. 
 

           PREŞEDINTE 

   Costel Neculai DUNAVA 

 

                                         SECRETAR 

          Gheorghe ȘOLDAN 

  Consilieri parlamentari 

Anca Chiser 

  Anda Constantinesc 
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