
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  30.03.2017 
                       Nr. 4c-1/111 

 

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

din  zilele de 28, 29 și  30 martie 2017 
 
 

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

 Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toți deputaţii.  
Lucrările au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                         

Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 
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 urgen ță,  PL-x 496/2016- AVIZ; 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 
privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a 
Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de 
la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020,  procedură de urgen ță,  PL-x 156/2017- AVIZ; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 
pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi pentru completarea unor acte normative, procedură de urgență,                      
PL-x 159/2017- AVIZ; 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2016 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional 
pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, procedură de urgen ță, 
PL-x 479/2016- FOND COMUN cu Comisia pentru afaceri europene. 
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La primul punct al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat : domnul secretar de stat 
Cristian Dima, domnul Claudiu Ionescu – consilier ministru, doamna Mădălina Deaconescu – 
consilier personal, doamna Anca Ștefănescu – consilier și  domnul Cristian Dan Oitaș - 
director general adjunct. 

 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a făcut o scurtă prezentare a principalelor 
reglementări cuprinse în inițiativa legislativă.  

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,  
domnul secretar de stat Cristian Dima, a dorit să sublinieze faptul că, ministerul  nu susţine 
forma adoptată de Senat, ci, susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată de 
iniţiator, cu un amendament pe care l-a prezentat în cadrul şedinţei Comisiei și care se refer ă 
la abrogarea punctului 3 al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2016. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a dorit să știe care este poziția 
ministerului cu privire la rezolvarea tuturor problemelor legate de organizarea târgurilor, în 
sensul accesului beneficiarilor la această facilitate, respectiv, a fluidizării modului de 
decontare a plăților. Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a subliniat că este de acord 
cu modificările aduse doar în măsura în care situația prevăzută prin  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2002 nu se mai repeta, și anume, poziția ministerului care avea mai mult 
un rol de contabil, având o activitate de secretariat pentru Consiliul de Export. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral și-a exprimat speranța cu privire la  
evoluția managementului din cadrul ministerului. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor  le-a propus membrilor Comisiei avizarea 
favorabilă a inițiativei legislative, cu un amendament admis. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul doi al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din partea 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat : domnul secretar de stat 
Cristian Dima, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice:  domnul secretar de stat Attila 
Gyorgy. 
 Domnul președinte Laurențiu Nisto r a prezentat principalele reglementări aduse de 
inițiativa legislativă.  

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 
domnul secretar de stat Cristian Dima a precizat faptul că prin inițiativa legislativă se 
urmărește facilitarea accesului pe piețele externe a producătorilor autohtoni, de creștere a 
volumului exportului de produse și servicii românești și implicit, de creștere a încasărilor 
valutare ale României. 

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a dorit să știe dacă există o analiză făcută 
de către minister cu privire la gradul de eficiență al acestor facilități aduse operatorilor 
economici români prin implementarea acestui program. 

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și A ntreprenoriat, 
domnul secretar de stat Cristian Dima a spus că nu există o astfel de analiză, dar, o astfel de 
activitate de cuantificare a eficienței programului se va calcula peste un an sau doi, în funcție 
de numărul contractelor încheiate de către operatorii economici români, respectiv de fișa de 
eficiență întocmită pentru fiecare acțiune în parte.  
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Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a 

precizat că este de acord cu avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de 
Guvern. 

  Domnul președinte Laurențiu Nistor propus avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 

La punctul trei al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice:  domnul secretar de stat Attila Gyorgy, iar din partea 
Ministerului pentru Economiei: domnul consilier Gabriel  Lungu. 

Reprezentantul Ministerului pentru Economiei, domnul consilier Gabriel  Lungu a făcut 
o scurtă prezentare a principalelor reglementări cuprinse în ini țiativa legislativă.  

Domnul vicepreședinte Gheorghe Șimon a dorit să știe care au fost criteriile de alocare 
a acestor procente pentru programe de investiții, respectiv, plata datoriilor.  

Domnia sa a spus că ar fi trebuit ca pentru investiții și retehnologizare să fie alocată 
întreaga sumă, deci un procent de 100%. 

Reprezentantul Ministerului pentru Economiei, domnul consilier Gabriel  Lungu a spus 
că procentele respective au fost convenite și cu Ministerul Finanțelor Publice, sumele 
respective urmând a fi obținute doar în urma înstrăinărilor unor active. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy a 
precizat că este de acord cu avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma prezentată de 
Guvern. 

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor propus avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

La punctul patru al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene: 
domnul secretar de stat Virgil-Alin Chirilă, doamna Florentina Vârtosu – manager public și 
doamna Mihaela Terchilă - director general. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le -a prezentat membrilor Comisiei, raportul 
preliminar transmis Comisiei noastre de Comisia pentru afaceri europene. 

Reprezentantul Ministerului Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene, domnul secretar de stat Virgil-Alin Chirilă a făcut o scurtă prezentare a 
principalelor reglementări cuprinse în ini țiativa legislativă.  

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, domnul secretar de stat Virgil-Alin Chirilă a precizat că susţine aprobarea inițiativei 
legislative, în forma prezentată de Guvern. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a propus aprobarea iniţiativei legislative, în 
forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților,                    
spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de  29 martie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 şi în ziua de                
30 martie 2017, în intervalul orar 830-1230 ,  având următoarea ordine de zi:  

 
           1. Propunerea legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010  – studiu;  

 2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010  – studiu.  
 

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

 
 
 
               PREŞEDINTE, 
 
            Laurențiu NISTOR  
         
                                                           SECRETAR,  
 
                                 Cornel  ITU       
 
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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