
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  09.03.2017 
                       Nr. 4c-1/82 

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

din  zilele de 7, 8 și  9 martie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 7 martie 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. 
56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 
finanţare de la bugetul de stat,  procedură de urgență,  PL-x 496/2016- AVIZ. 
                               
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, 
procedură de urgență, PL-x 496/2016- AVIZ. 

Datorită  lipsei inițiatorilor, d omnul vicepreședinte Gheorghe Șimon a propus 
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor cu privire la ini țiativa legislativă. 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu două 
săptămâni a dezbaterilor acestei ini țiative legislative. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
data de  8 martie 2017, în intervalul orar 1300-1630 având următoarea ordine de zi:  
           1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, procedură de urgență,  
Pl-x 547/2014  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , 
procedură de urgență, PL-x 143/2017  – 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 9 martie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  

 
           1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, procedură de urgență,   
Pl-x 547/2014  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2017 pentru modificarea și completar ea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
procedură de urgență, PL-x 143/2017  – 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       
 
 
 
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu   
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