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SINTEZA 
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din  zilele de 22, 23 și 24 martie 2022 

 

 

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

ziua de 22 martie 2022, în intervalul orar 1000-1200, precum și în intervalul 1500-1800 . 

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

privatizare, au participat 17 deputați, și anume: Costel Neculai Dunava, Mihai-Cătălin 

Botez, Cristina Burciu, George-Adrian Paladi, Dumitru-Viorel Focșa, Bogdan-Alin 

Stoica, Kelemen Attila, Gheorghe Șoldan, Gabriel-Ioan Avrămescu, Valentin-Ilie 

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

Nicolae Simion, Paul Stancu, Maria Stoian. 

Domnul deputat Radu-Iulian Molnar a fost înlocuit de domnul deputat Dragoș- 

Cătălin Teniță. 

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.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de 

uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat 

în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a 

Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei 

naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 

asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar 

funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, 

procedură de urgență, PL-x 389/2021 - fond comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii; 

2. Propunerea legislativă pentru protejarea românilor şi întreprinderilor românești 

de creșterile de prețuri la energie electrică şi gaze naturale, PL-x 606/2021 - 
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fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru 

industrii și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.56¹ din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, PL-x 132/2022 – 

fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 

privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Pl-x 285/2021– aviz; 

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

PL-x 12/2022 – aviz; 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de 

bunuri, procedură de urgență, PL-x 80/2022 – aviz; 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de 

conținut digital şi de servicii digitale, procedură de urgență, PL-x 81/2022 – 

aviz; 

8. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a 

educației financiare”, PL-x 87/2022 – aviz. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru 

valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, 

constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în 

administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea 

strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 

asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar 

funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, procedură de 

urgență, PL-x 389/2021- fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

La lucrările ședinței a participat domnul Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Energiei. Acesta a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege 

și a susținut aprobarea acestuia. 

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.73/2021 privind unele 

măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi 

consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului şi în 

administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea 

strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 
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asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar 

funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, 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 industrii și servicii un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor 

tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituit în perioada 2009-2011, 

aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a 

Uraniului - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.193/2018 pentru 

reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României 

referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru 

fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala 

Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în forma adoptată de Senat.  

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

protejarea românilor şi întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie 

electrică şi gaze naturale, Pl-x 606/2021- fond comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru 

antreprenoriat și turism. 

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez, în calitate de inițiator al acestei 

propuneri legislative, a realizat o scurtă prezentare a acesteia. 

La lucrările ședinței a participat domnul Pavel-Casian Nițulescu, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Energiei. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a prezentat membrilor Comisiei 

raportul preliminar de respingere a propunerii legislative pentru protejarea românilor 

şi întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică şi gaze natural, 

cu amendamente respinse, primit din partea Comisiei pentru antreprenoriat și 

turism. 

Doamna deputat Pollyanna Hanellore Hangan a propus amânarea dezbaterii 

acestei propuneri legislative. 

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă, neîntrunind numărul necesar de 

voturi. 

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

membrilor Comisiei aprobarea unui raport preliminar comun de respingere a 

propunerii legislative pentru protejarea românilor şi întreprinderilor românești de 

creșterile de prețuri la energie electrică şi gaze naturale, cu amendamente respinse. 

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

împotrivă și o abținere). 

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

pentru antreprenoriat și turism au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă 
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și 9 abțineri), să înainteze Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, precum și Comisiei 

pentru industrii și servicii un raport preliminar comun de respingere a propunerii 

legislative pentru protejarea românilor şi întreprinderilor românești de creșterile de 

prețuri la energie electrică şi gaze naturale, cu amendamente respinse. 

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

și completarea art.56¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, PL-x 132/2022 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

În cadrul dezbaterilor, au fost analizate amendamentele depuse de către Grupul 

PSD și de către doamna deputat Dumitrița Gliga. Membrii Comisiei și-au însușit aceste 

amendamente.  

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi. 

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

pentru industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi  

completarea art. 56¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu amendamente admise.  

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

modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Pl-x 285/2021– aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea nefavorabilă a inițiativei legislative. 

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

împotrivă). 

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

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 12/2022 – aviz. 

Domnul vicepreședinte Mihai-Cătălin Botez le-a propus membrilor Comisiei 

amânarea dezbaterii acestei inițiative legislative cu o săptămână, ca urmare a faptului 

că Guvernul nu a emis un punct de vedere asupra acestui proiect de lege. 

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 urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la 

contractele de vânzare de bunuri, procedură de urgență, PL-x 80/2022 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la 

contractele de furnizare de conținut digital şi de servicii digitale, procedură de urgență 

PL-x 81/2022 – aviz. 
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Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

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

zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educației financiare”, PL-x 87/2022 – aviz. 

Domnul președinte Costel Neculai Dunava le-a propus membrilor Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

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

în ziua de 23 martie 2022, în comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

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

privatizare, au participat 17 deputați, și anume: Costel Neculai Dunava, Mihai-Cătălin 

Botez, Dumitru-Viorel Focșa, George-Adrian Paladi, Kelemen Attila, Bogdan-Alin 

Stoica, Gabriel-Ioan Avrămescu, Valentin-Ilie Făgărășian, Andrei Daniel Gheorghe, 

Pollyanna-Hanellore Hangan, Radu-Iulian Molnar, Sorin Năcuță, George-Nicolae 

Simion, Paul Stancu, Gheorghe Șimon. 

Au lipsit de la lucrările ședinței doamnele deputat Cristina Burciu și Maria Stoian. 

Domnul deputat Gheorghe Șoldan a fost înlocuit de domnul deputat Laurențiu 

Marian, iar doamna deputat Alexandra Presură a fost înlocuită de doamna deputat 

Dumitrița Gliga. 

Dezbaterile comisiilor parlamentare au fost conduse de domnul deputat Bende 

Sándor, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Pe ordinea de zi a celor două comisii parlamentare a fost înscris următorul punct:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.56¹ din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, PL-x 132/2022 – 

retrimitere de la plen în vederea unei noi examinări, comun cu Comisia 

pentru industrii și servicii.  

Camera Deputaţilor a hotărât, în cadrul ședinței din data de 23 martie 2022, 

retrimiterea inițiativei legislative către cele două Comisii sesizate în fond, în vederea 

examinării și depunerii unui nou raport comun, conform înțelegerii Comitetului liderilor 

grupurilor parlamentare. 

La lucrările ședinței comune au participat domnul Róbert-Eugen Szép, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și doamna Dorina 

Mocanu, director în cadrul aceleiași instituții. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate mai multe amendamente, dintre care unele 

au fost admise, iar trei au fost respinse. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun suplimentar de adoptare a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea art. 56¹ din Ordonanţa de urgenţă 



 6 

a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu amendamente admise și respinse.  

Lucrările Comisiei au continuat în data de 24 martie 2022 în intervalul orar        

830 -1300, cu următoarea ordine de zi: 

1. 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; 

2. 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- documentare și consultare; 

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

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

4. Propunerea legislativă privind constituirea şi funcţionarea parcurilor agro-

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

5. Proiectul 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. 
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                                                                                                                      Consilier parlamentar 

                                                                                                                       Alina Cristina HODIVOIANU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Consultant 

                                                                                                                                                 Cristian ISTRATE 
 


		2022-03-28T15:13:55+0300
	Constantinescu Anda-Elena




