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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 4, 5 și  6 aprilie 2017 
 

 

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

 La lucrările Comisiei din data de 4 aprilie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Laurențiu 
Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal István -János, 
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul 
Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, Tripa 
Florin-Dan, Mihai Tudose  și Vișan George-Gabriel.  

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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru 
stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii,  procedură de urgență,PL-x 164/2017- AVIZ. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat:  domnul secretar de stat Cristian Dima, doamna Claudia Fifea – 
consilier personal și domnul Adrian Panait – director, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul 
Ion Ghizdeanu – președinte al Comisiei Naționale de Prognoză și doamna Mihaela Spiridon – consilier. 

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  susține aprobarea inițiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul președinte Ion Ghizdeanu a precizat că este de 
acord cu avizarea favorabilă a inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de        5 aprilie 
2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 şi în ziua de 6 aprilie 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                  

                 Consilieri parlamentari: 
 

Alina Cristina Hodivoianu 
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