
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  22.09.2016 
                        Nr. 4c-1/204 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 19, 20, 21 și 22 septembrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 
septembrie 2016, începând cu ora 1630, conform aprobării Biroului Permanent al Camerei 
Deputaților. 

La lucrările Comisiei, din data de 19 septembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Mihai Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –
Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Fejér László 
Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-Luigi 
Măduță, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel. 

Domnul deputat Ciocan Dan a fost înlocuit de către domnul deputat Suciu Vasile-Daniel.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare. 
       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

 1. Cererea de reexaminare a Legii privind impozitul specific unor activități ,  PL-x 26/2016-  
FOND; 
           2. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie , procedură de urgență ,  PL-x 
333/2016, - AVIZ.  
 La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de inițiatori, domnii deputați  
Mircea-Titus Dobre și Vasile-Daniel Suciu. 

 a fost înscrisă cererea de reexaminare a Legii privind 
impozitul specific unor activități,  PL-x 26/2016-  FOND.  

Domnul deputat Mircea-Titus Dobre a dorit să facă o scurtă prezentare a legii, prin prisma 
aspectelor semnalate de Președintele României în cererea de reexaminare. De asemenea, domnul deputat  
Mircea-Titus Dobre le-a prezentat membrilor Comisiei o serie de amendamente. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentele formulate de către domnul deputat 
Mircea-Titus Dobre. În urma votului, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă), aprobarea amendamentelor. 

În  urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să 
admită, în parte, cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea Legii privind impozitul specific unor activităţi, cu amendamentele 
admise. 
          Pe punctul doi al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie , 
procedură de urgență,  PL-x 333/2016, - AVIZ.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat  lucrările  în  ziua   
de   20 septembrie 2016, în intervalul orar 1430-1800.  
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La lucrările Comisiei, din data de 20 septembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Mihai Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, 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, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 
       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

 1. Dezbaterea cu privire la: „Programul de promovare a Exportului” cu finanțare de la 
bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri. 
           2. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale 
pentru Controlul Financiar,  Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, T.A.C.: 14.10.2016,  Pl-x 
261/2016- AVIZ;  
           3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind 
înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la 
Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la 
Moscova, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, T.A.C.: 14.11.2016,  PL-x 323/2016- AVIZ;  
            4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate, inițiativă prioritară, COM(2016) 378 final - examinare subsidiaritate și fond. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea Federației Naționale a 
Producătorilor și Exportatorilor din România: doamna Ligia Stan – copreședinte, Asociației Naționale a 
Antreprenorilor: doamna Cristina Chiriac – președinte, respectiv, Federației Române de Design și 
Accesorii: doamna Clara Rotescu – președinte.  

 a fost înscrisă dezbaterea cu privire la: „Programul de 
promovare a Exportului” cu finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

Reprezentantul Federației Române de Design și Accesorii, doamna președinte  Clara Rotescu, le-a 
prezentat domnilor deputați principalele nemulțumiri ale antreprenorilor pe care -i reprezintă, în legătură 
cu modul de punere în practică a „Programului de promovare a Exportului” cu finanțare de la bugetul 
statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

În final, domnul președinte Mihai Tudose le-a propus membrilor Comisiei continuarea dezbaterilor 
pe această temă, pentru săptămâna viitoare, la care să participe reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Publice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv, Agenției 
Naționale de Achiziții Publice. 
 Supusă la vot, propunerea domnului președinte Mihai Tudose a fost aprobată, cu unanimitate de 
voturi. 
          Pe punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Corina Simion - șef serviciu și domnul Cristian Tana – șef birou. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Controlul Financiar,  Camera Deputaților 
este prima Cameră sesizată, T.A.C.: 14.10.2016,  Pl-x 261/2016- AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât procesul de stabilire a neregulilor este 
deja reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările 
și completările ulterioare. Pe cale de consecință, nu este necesară înființarea unei noi structuri în sistemul 
de management și control al fondurilor europene.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
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de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
           Pe punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Irina Granzulea – expert. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului 
de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului 
acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și 
semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată , 
T.A.C.: 14.11.2016, PL-x 323/2016- AVIZ. 

     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 
            Pe punctul patru al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, în unanimitate, au constatat că actul normativ european 
supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii și de asemenea au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
aprobarea proiectului de opinie favorabil asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European și 
a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea 
unor locuri de muncă înalt calificate, care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaţilor.       

 a fost înscrisă propunerea de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, inițiativă prioritară, COM(2016) 378 final - 
examinare subsidiaritate și fond. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 21 
septembrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630

          1. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilității  acordurilor privind promovarea 
și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii 
Europene, PL-x 322/2016 – studiu; 

, cu următoarea ordine de zi: 

           2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitar e de 
utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu; 
           3. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” - Retrimitere de la plen in vederea 
unei noi dezbateri,  Pl-x 547/2014 – studiu. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 22 
septembrie 2016, în intervalul orar 830-1230

            1. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea 
și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii 
Europene, PL-x 322/2016 – studiu; 

, cu următoarea ordine de zi: 

            2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu; 
            3. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” - Retrimitere de la plen in vederea 
unei noi dezbateri,  Pl-x 547/2014 – studiu. 

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

      PREŞEDINTE, 
      Mihai TUDOSE 
                                                   SECRETAR,   
                          Cornel ITU        

 
 

                                                                                                                                               Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                Alina Cristina Hodivoianu   
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