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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 28, 29 și 30 iunie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 

iunie 2016, în două intervale orare diferite, începând cu ora 1100, respectiv, intervalul orar 1400-1800. 
La lucrările Comisiei, din data de 28 iunie 2016, începând cu ora 1100, au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Palaşcă Viorel, Georgică Dumitrică, Itu Cornel, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Horia 
Grama,  Guran Virgil, Smarandache Miron Alexandru și Şimon Gheorghe. 

Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a absentat de la lucrările Comisiei, fiind plecat în delegație. 
Domnul președinte Mihai Tudose a fost înlocuit de domnul deputat  Dobre Mircea Titus. 
Domnul vicepreședinte Neacșu Marian a fost înlocuit de doamna deputat Tudorie Violeta. 
Domnul deputat Caloianu Mario-Ernest a fost înlocuit de doamna  deputat Podașcă Gabriela –Maria.  
Domnul deputat Chirvăsuță Laurențiu a fost înlocuit de domnul deputat  Babuș Radu. 
Domnul deputat Măduță Flavius-Luigi a fost înlocuit de domnul deputat  Suciu Vasile Daniel. 
Lucrările au fost conduse de către domnul secretar Cornel Itu, preşedintele de ședință al Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 
Şedinţa Comisiei desfășurată începând cu ora 1100 a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități , retrimitere, pentru a două oară, 

din Plenul Camerei Deputaților, în vederea unei noi examinări, PL-x 26/2016 - FOND. 
 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy și doamna Gheorghița Toma - șef 
serviciu legislativ, iar din partea Autorității Naționale pentru Turism: doamna președint e Anca Pavel-
Nedea.  

 fost înscris proiectul de Lege privind impozitul specific unor 
activități, retrimitere, pentru a două oară, din Plenul Camerei Deputaților, în vederea unei noi 
examinări,  PL-x 26/2016 - FOND. 

Membrii Comisiei s-au reunit, în vederea reexaminării proiectului de lege, în ședința ce s -a 
desfășurat în paralel cu lucrările Plenului Camerei Deputaților.  

Domnul deputat Mircea Titus Dobre, inițiatorul acestui proiect de lege, a do rit să precizeze faptul că 
susține Raportul suplimentar din data de 22 iunie 2016, prin care membrii Comisiei au supus plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare inițiativa legislativă, cu amendamente admise și un 
amendament respins. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), să mențină raportul suplimentar  prin care supun plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind impozitul specific unor 
activităţi, cu amendamente admise și un amendament respins. 
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În continuare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a continuat lucrările, în 
intervalul orar 1400-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 28 iunie 2016, în intervalul orar  1400-1800, au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Georgică Dumitrică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –
Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, 
Fejér László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-
Luigi Măduță, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel.  

Domnul președinte Mihai Tudose a absentat de la lucrările Comisiei. 
Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a absentat de la lucrările Comisiei, fiind plecat în delegație. 
Lucrările au fost conduse de către domnul secretar Cornel Itu, preşedintele de ședință al Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 
Şedinţa Comisiei desfășurată în intervalul orar 1400-1800 a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 138 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

PL-x 286/2016- AVIZ. 
 
La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea  Ministerului 
Finanțelor Publice: doamna consilier Stroe Matilda-Monica. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea art. 138 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 286/2016- AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna consilier Stroe Matilda-Monica, a dorit să 
sublinieze faptul că, punctul de vedere al Guvernului este negativ, considerându-se că prin aprobarea 
inițiativei legislative s-ar ajunge la depășirea țintei de deficit bugetar stabilită pentru anul 2016. 

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

           
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au continuat în ziua de 29 

iunie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800, având următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de 

dezvoltare economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 

ulterioară.   
 
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au continuat în ziua de 30 

iunie 2016, începând cu orele 830 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 

ulterioară.   
 

   VICEPREŞEDINTE, 
 
      Viorel PALAȘCĂ 
                                                  SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU             

                                                                                               
 

                                                                                                                              Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                                   Alina Cristina Hodivoianu   
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