
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  02.11.2017 
                       Nr. 4c-1/296 
 
  

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie 2017 
 
 

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

       La lucrările Comisiei din data de 31 octombrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Botez Mihai-Cătălin, 
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Mihalescul Dumitru, Pistru-Popa Eusebiu-
Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel.  

Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe a fost înlocuit de domnul deputat Dan Vîlceanu.  
Domnii deputați Mihai Tudose, Șimon Gheorghe și Mihai Doru Oprișcan au absentat de la lucrările 

Comisiei.  
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul secretar Cornel Itu. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale de Prognoză,  PLx 354/2017 - fond; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
PLx 243/2017 - aviz; 

3. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței  Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 348/2017 – aviz; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PLx 349/2017 – aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de 
investiții și promovare a exportului, procedură de urgență,            PLx 367/2017 – aviz; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 29/2017  pentru înființarea 
Centrului Național de Management al Apei Grele, PLx 382/2017 – aviz; 

7. Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, inițiativă prioritară,    COM (2017) 358 –  
proiect de opinie. 
 
 

La primul punct al ordinii de zi

     La dezbaterile ședin ței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul  Ion Ghizdeanu - președintele Comisiei 
Naționale de Prognoză. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind 
organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză,  PLx 354/2017 – fond. 
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În vederea clarificării unor aspecte de ordin tehnic cu privire la inițiativa legislativă și pentru primirea 
avizelor din partea Comisiilor sesizate, domnul secretar Cornel Itu le-a propus membrilor Comisiei amânarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege, cu o săptămână. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 

La punctul doi al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru po litică economică, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu - președintele Comisiei 
Naționale de Prognoză. 

  a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 243/2017 – aviz. 

      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice  a precizat faptul că există un grup de lucru format din 
reprezentanții ministerelor implicate, care se ocupă cu definitivarea aspectelor de ordin tehnic cu privire la 
inițiativa legislativă. 

În vederea primirii punctului de vedere al Guvernului, domnul secretar Cornel Itu le-a propus 
membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până la data de 30 noiembrie 
2017. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul trei al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a participat, în  
calitate de invitat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu - președintele Comisiei 
Naționale de Prognoză. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței  
Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 
348/2017 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă)  
amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative, cu o săptămână. 
 

La punctul patru al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu - președintele Comisiei 
Naționale de Prognoză. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PLx 
349/2017 – aviz. 

             În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 

La punctul cinci al ordinii de zi

      La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a participat, în 
calitate de invitat, din partea  Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul  
director Adrian Panait. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței  de 
urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru 
întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, procedură de urgență,   
PLx 367/2017 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 

La punctul șase al ordinii de zi

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor Interne - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale, domnul secretar general Ciprian Caralicea și domnul Corneliu Manu - șef serviciu juridic, 
respectiv,  din partea Ministerului Energiei, domnul  consilier Cornel Bobâlcă. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței  
Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele,  PLx 
382/2017 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  
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La punctul șapte al ordinii de zi

     La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna consilier A lexandra Tudoran și din 
partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna consilier Elena Mierlea.  

 a fost înscris documentul de reflecție privind viitorul finanțelor 
UE, inițiativă prioritară,    COM (2017) 358 –  proiect de opinie. 

     Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna consilier Alexandra Tudoran, a precizat faptul 
că, la nivel naţional, a fost constituit un grup de lucru inter-instituţional care are ca obiectiv elaborarea poziţiei 
României în contextul negocierilor viitoare care vor viza stabilirea bugetului UE  post-2020. Grupul de lucru 
este coordonat de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care asigură 
coordonarea sub aspect politic. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui 
proiect de opinie favorabil asupra Documentului de reflecție privind viitorul finanțelor U E, care va fi 
înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de       
1 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv,  1300-1630 şi în ziua de  2 noiembrie 2017, în 
intervalul orar 830-1230 , având următoarea ordine de zi:  
 1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfund ing), PL-x 801/2015  – 
studiu. 
 

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

            VICEPREŞEDINTE, 
 
              Găvrilă GHILEA  
                                                                 SECRETAR, 
 
                                                                  Cornel  ITU   
 

                                             Consilier parlamentar: 
                                                                                                                                              Alina Cristina Hodivoianu 
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