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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 9, 10, 11 și 12 decembrie 2013 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 9 decembrie 2013, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 
procedură de urgenţă, PLx 449/2013 – aviz. 

2. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat, PLx 457/2013                
- aviz. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal, Plx 468/2013- aviz. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Plx 479/201- aviz. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, procedură de urgenţă, PLx 500/2013- aviz. 

6. Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale,                   
Plx 532/2013- aviz. 

7.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 95/2013 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare 
parţială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru 
modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Departamentului pentru Energie, procedură de urgenţă,                  
PLx 502/2013 - fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

8.  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor 
nr.85/2003, PLx 573/2013 – aviz. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=3&leg=2012&cam=2&pag=comp20131118


La lucrările Comisiei din ziua de 9 decembrie, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Constantin Adăscăliţei, Blăjuţ Viorel –Ionel, Bogdan 
Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu Marian, 
Negruţ Clement, Nicolae Florian, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru Roşca Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer 
Aurel, Sergiu Vizitiu. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea şi Nicolae Bănicioiu 
au absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: 
Ministerul Economiei: domnii Mihai Manolescu, secretar de stat și Gabriel 
Dumitrașcu, director general, Oficiul Participațiilor Statului în Industrie.  
Ministerului Finanțelor Publice: domnii Stefan Nanu, director general,  Mihai 
Brăgaru, șef serviciu, Georgeta Grintuială, consilier, și doamnele Andreea 
Perhiu, expert si Monica Rațiu, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea 
București; Ana Maria Serban, expert;  Departamentul pentru Intreprinderi 
Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism: doamna Anca Laura Ionescu, 
secretar de stat, domnul Emil Octavian Ionescu, director adjunct; Institutul 
National de Statistică: domnul Ghizdeanu, secretar de stat și doamna Elena 
Petrașcu, secretar general;  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, procedură de urgenţă, PLx 
449/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
parteneriatul public-privat, PLx 457/2013 – aviz. 

În cadrul dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Gheorghe Udriste a formulat 
un amendament, care, supus votului, a fost aprobat în unanimitate.  

Membrii Comisiei au formulat și au aprobat, cu unanimitate de voturi, alte 
două amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind 
Codul Fiscal, Plx 468/2013- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,             
Plx 479/201- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere),                    
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, procedură de urgenţă,  
PLx 500/2013- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
privind utilizarea monedei naționale, Plx 532/2013- aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă),                    
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea și 
completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului 
Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, procedură de urgenţă, PLx 502/2013 - fond 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Domnul președinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au hotărât să întocmească un raport de adoptare în forma 
Senatului, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

Reprezentantul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie, 
domnul secretar de stat Mihai Adrian Albulescu  a afirmat că susţine proiectul de 
lege în forma adoptată de Senat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea și 
completarea  art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2013 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului 
Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte 
normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, în forma adoptată de Senat. 

La punctul opt al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003, PLx 573/2013 – aviz.    
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                  
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(4 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative 
în forma prezentată de iniţiator.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
continuat lucrările în ziua de 10 decembrie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 - studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – studiu. 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă de Comisie. 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 

continuat lucrările în ziua de 11 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,                   
PLx 47/2012 – studiu. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, PLx 264/2013 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă de comisie. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 

continuat lucrările în ziua de 12 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea 
Comercială "UCM" -S.A.Reșița, PLx 503/2013 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă de comisie. 
 

PREŞEDINTE 
  Mihai TUDOSE 

 
                                 SECRETAR 

      Cornel ITU     
 

                                                                                                                         Consilier  parlamentar: 
                                     Anca Chiser 

                       Alina Hodivoianu 
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