
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  02.03.2017 
                       Nr. 4c-1/73 
 

  PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 28 februarie, 1 și  2 martie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 28 februarie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toţi deputaţii.  
Lucrările au fost conduse de către domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,  
procedură de urgen ță,  PL-x 133/2017- AVIZ; 

2. Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării 
Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung,                                      
PL-x 274/2016 - FOND COMUN cu Comisia pentru muncă și protecție socială; 

3. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit,  pachetului integral de acţiuni 
deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – 
S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş,  retrimis de la Plen, în vederea unei noi examinări,                  
PL-x 481/2014, - FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii. 
 

 Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon, a formulat o propunere de suplimentare a 
ordinii de zi  – ANEXA la ordinea de zi,  cu următorul punct, propunere care a fost aprobată 
de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

1. DIVERSE: 

1.1. Informarea membrilor Comisiei cu privire la Hotărârea Camerei Deputaților                      
nr. 17 din 28 februarie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților                  
nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaților, prin care domnul deputat Laurențiu Nistor a devenit membru al Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare, în locul domnului deputat Cătălin-Ioan Nechifor. 

1.2. Alegerea unui nou președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, urmare a demisiei domnului deputat Mihai Tudose din această funcție, întrucât, în 
prezent, domnia sa ocupă funcția de ministru al economiei.  
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La punctul 1.1. al anexei ordinii de zi a fost înscrisă informarea membrilor Comisiei 
cu privire la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17 din 28 februarie 2017 privind modificarea 
anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților,  prin care domnul deputat 
Laurențiu Nistor a devenit membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, în locul domnului deputat Cătălin-Ioan Nechifor. 

Membrii Comisiei au luat act de trecerea de la Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, a 
domnului deputat Laurențiu Nistor. 

La punctul 1.2. al anexei ordinii de zi a fost înscrisă alegerea unui nou președinte al 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, urmare a demisiei domnului 
deputat Mihai Tudose din această funcție, întrucât, în prezent, domnia sa ocupă func ția de 
ministru al economiei.  

În data de 28 februarie 2017, a fost înaintată Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare propunerea formulată de Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat  din Camera Deputaţilor, prin care domnul deputat Laurențiu Nistor a fost 
nominalizat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare, urmare a demisiei domnului deputat Mihai Tudose din această 
funcție, întrucât, în prezent, domnia sa ocupă funcția de ministru al economiei.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat 
Laurențiu Nistor în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare.  

                                       
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal,  procedură de urgen ță, PL-x 133/2017- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, doamna Oana Iacob – director general și domnul Mihai 
Brăgaru -  director general adjunct, iar din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF),  doamna Rodica Duta – manager public și domnul Ion Busuioc – director general. 

Doamna Oana Iacob – director general în cadrul Ministerului Finan țelor Publice, a făcut 
o scurtă prezentare a principalelor reglementări cuprinse în inițiativa legislativă. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                  
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind instituirea 
obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a 
României pe termen lung, PL-x 274/2016- FOND COMUN cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială. 

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon, a precizat faptul că, a fost transmis               
Comisiei noastre de către Comisia pentru muncă și protecție socială, raport preliminar de 
respingere a inițiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon, a propus                  
aprobarea unui raport comun de respingere a proiectului de lege. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 
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Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind transferul, cu 
titlu gratuit,  pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională 
„Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului 
şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş,  
PL-x 481/2014- retrimis de la Plen, în vederea unei noi examinări - FOND COMUN cu 
Comisia pentru industrii și servicii. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Transporturilor, domnul consilier Daniel Dumitrescu. 

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon, a precizat faptul că, a fost transmis               
Comisiei noastre de către Comisia pentru industrii și servicii , raport preliminar 
suplimentar de menținere a raportului inițial de respingere a inițiativei legislative. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, domnul consilier Daniel Dumitrescu, a 
precizat faptul că ministerul nu mai susține adoptarea acestui proiect de lege, ținând astfel cont 
de prevederile Deciziei nr. 547/2014 a Curții Constituționale, care sunt obligatorii pentru orice 
subiecte de drept de pe teritoriul României.  Astfel, conform acestei decizii a Curții 
Constituționale, orice lege specială prin car s-ar realiza un transfer cu titlu gratuit al unor 
acțiuni din proprietatea statului, în proprietatea privată a unor unități administrativ -teritoriale 
este neconstituțională prin raportare la art. 44 din Constituție, în ceea ce privește protecția 
proprietății private a statului. 

Domnul vicepreședinte Ghilea Găvrilă precum și domnii deputați Mihai Doru Oprișcan, 
Gheorghe Andrei Daniel, Florin-Dan Tripa și George-Gabriel Vișan au dorit să sublinieze 
faptul că, nu sunt de acord cu motivația pe care reprezentantul Ministerului Transporturilor a 
prezentat-o, ca fiind la baza punctului de vedere actual, al ministerului, de a respinge proiectul 
de lege. 

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon a precizat faptul că există un număr limitat de 
aeroporturi în țară, precum cel din București, Cluj sau Constanța care obțin profit datori tă 
faptului că susțin un număr mare de călători dar, pe de altă parte, există și consilii județene 
care, din cauza fluxului mic de călători din acele orașe în care există aeroporturi, nu își pot 
permite să susțină și să administreze astfel de entități. 

În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon, a propus                      
aprobarea unui raport comun suplimentar de menținere a raportului inițial de 
respingere a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi  (2 abțineri). 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
data de 1 martie 2017, în intervalul orar 1300-1630 având următoarea ordine de zi:  

 
           1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 
56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu 
finanțare de la bugetul de stat, procedură de urgență, PL-x 496/2016  – studiu.  
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  
într-o şedinţă ulterioară.   
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 

data de 2 martie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
 

          1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu 
finanțare de la bugetul de stat, procedură de urgență, PL-x 496/2016  – studiu.  
 

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

 
 

      VICEPREŞEDINTE, 
 
         Gheorghe  ȘIMON          
                                                           SECRETAR,  
 
                                Cornel  ITU       
 
 
 
 
                                            Consilieri parlamentari: 

 Alina Cristina Hodivoianu 
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