
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

           Comisia pentru politică economică,  
                      reformă şi privatizare 

              Bucureşti,  27.11.2014 
             Nr. 4c-1/216 

 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 25, 26 si 27 noiembrie 2014  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaților şi-a început lucrările în ziua de 25 noiembrie 2014. 

La lucrările Comisiei, din zilele de 25, 26 şi 27 noiembrie 2014, au fost 
prezenţi, din totalul de 26 de deputati, următorii 23 de deputati : Tudose Mihai, 
Neacşu Marian, Nicolae Alexandri, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Adăscăliţei 
Constantin, Blăjuţ Viorel–Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan 
Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe 
Andrei-Daniel, Gerea Andrei Dominic, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, 
Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel. 

Domnii deputati Itu Cornel si Grama Horia au fost în delegatie externă.  
Domnul deputat Udrişte Gheorghe a absentat de la lucrările comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose.  
 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 

pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor Statului, PL-x  461/2014- fond. 

2. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, Pl-x  303/2014 – aviz. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, PL-x 465/2014 – aviz. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x  472/2014-aviz. 

5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, PL-x 413/2014 - aviz comun 
cu  Comisia economică, industrii şi servicii respectiv Comisia pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului din Senat. 

La lucările Comisiei, au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, doamna Andreea Claudia 
Popescu, vicepresedinte; Ministerului Finanţelor Publice: doamna Gheorghița 
Toma, sef serviciu. 

Pe primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului, PL-x  461/2014- fond. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului, în forma adoptată de Senat.  

 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modifcarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,               
Pl-x  303/2014 – aviz 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi,  amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei 
propuneri legislative. 

 
La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, PL-x 465/2014 – aviz. 

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

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris Proiect de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, PL-x  472/2014-aviz 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,  amânarea dezbaterilor acestei 
propuneri legislative până la primirea punctului de vedere din partea Guvernului. 

 
La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x  489/2014-aviz. 
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In cadrul dezbaterilor a fost reliefat faptul că propunerea legislativă  impune 
criterii restrictive și arbitrare în raport cu legislația europeană în materie, nu 
respectă principiul proporţionalității, creează costuri suplimentare în sarcina 
operatorului economic şi instituie norme cu caracter redundant.  

De asemenea, măsurile propuse prin această iniţiativă legislativă sunt de 
natură a restricționa concurența, generând o situație disproporţionată în raport cu 
sub-contractarea, pentru care nu sunt prevăzute limitări în reglementările interne, 
respectiv europene, în domeniu.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul  de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2014, PL-x  413/2014 - aviz comun cu  Comisia economică, industrii 
şi servicii respectiv Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
din Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
iniţiator. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 26 noiembrie 2014, începând cu orele 08,00 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi:  

 
1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 

nr.31/1990,  Pl-x. 371/2014 -  studiu. 
2. Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de 

acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş,             
PL-x  481/2014 - 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  27 noiembrie 2014, începând cu orele 08,30, cu următoarea 
ordine de zi:  
 

1. Propunere legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin 
fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă,   
Pl-x 469/2013 - studiu. 

2. Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de 
acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-
Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului şi din administrarea 
Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş,              
PL-x  481/2014 - studiu. 
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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      
                                                     

 
 
                        Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                                                 Anca Chiser  
                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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