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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  3 iunie 2015, în intervalul orar 1500-1900. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
23 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1.  Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor,PL-x 411/2012/2015 
– raport. 

 
 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare 

asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren și inundațiilor, procedură de reexaminare,  PL-x 411/2012/2015 – raport. 

 
În  urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi,  să admită în parte cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 
României  şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundațiilor, în forma 
adoptată de Senat ca urmare a analizării cererii de reexaminare. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 4 iunie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Propunerea legislativă pentru  completarea art. 140 alin. (2) din               

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ,  Pl-x 281/2015 – studiu; 
          2. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și 
miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor,               
Pl-x 292/2015 – studiu. 
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 

                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

            
 
                                     

       
 

                                                    Şef serviciu 
                                                                                                                        Graziella Segărceanu 
 

            Consilier parlamentar:   
                                                                                                                      Alina Hodivoianu 
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