
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  20.10.2016 
                        Nr. 4c-1/240 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 18, 19 și 20 octombrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  
18 octombrie 2016, în intervalul orar 1430-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 18 octombrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
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. 

Domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
absentat de la lucrările ședinței. 

Lucrările au fost conduse de către secretarul Comisiei, domnul deputat Cornel Itu,  în calitate 
de preşedinte de ședință.               
       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, PL-x 674/2015- AVIZ;  

2. Proiectul de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă 
umanitară,  procedură de urgență, PL-x 389/2016- AVIZ;  

3.  Proiectul  de  Lege  pentru  modificarea  Legii nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal,      
PL-x 397/2016- AVIZ;  

4. Proiectul  de  Lege  privind  stabilirea  destinaţiei   unor   bunuri   imobile  confiscate,  
PL-x 401/2016- AVIZ;  
            5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale, procedură de urgență,  PL-x 418/2016- AVIZ; 
            6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului   
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, procedură de urgență , 
PL-x 420/2016- AVIZ; 
            7. Proiectul de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 
procedură de urgență, PL-x 422/2016- AVIZ; 
            8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului , PL-x 427/2016- 
AVIZ; 
            9. Propunerea legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea 
pensionarilor cu venituri reduse, Pl-x 442/2016- AVIZ; 
            10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență , PL-x 264/2013 - Fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 
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   11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență,  PL-x 474/2015 - Fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 La dezbaterea primului punct al ordinii de zi

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

 a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna  Lucia Negoiță – consilier superior.  

La punctul doi al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

La punctul trei al ordinii de zi

 La dezbaterea 

, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

punctului patru al ordinii de zi

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

 au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: domnul Codruț Gabriel Oană – consilier superior, Ministerului 
Justiției: domnul Sorin Tănase – consilier juridic.   

             La punctul cinci al ordinii de zi

             

, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

La punctul șase al ordinii de zi

             La dezbaterea 

, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

punctului șapte al ordinii de zi

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

 a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autorității de Supraveghere Financiară: domnul vicepreședinte Mircea Ursache – membru executiv – 
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare. 

             La dezbaterea punctului opt al ordinii de zi

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

 au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna  Valerica Secoșan – director general, Băncii Naționale a 
României: domnul Cristian Ștefan – director și d oamna Veronica Rădulescu – director adjunct, 
Asociației Române a Băncilor: doamna Cora Ianuszewicz – director Direcția Juridică din cadrul BCR 
Banca pentru Locuințe, Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ din România (A.B.D.L.R) 
domnul Dorel Șandor – consultant. 

             La punctul nouă al ordinii de zi

             La dezbaterea 

 membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

punctului zece al ordinii de zi

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice,  în forma adoptată de Senat.                            

 a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna  Lucia Negoiță – consilier superior.  
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    La dezbaterea  punctului unsprezece al ordinii de zi

                În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare,  proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu amendamente admise. 

 au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna  Lucia Negoiță – consilier superior, Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri: doamna Claudia Baicu – director. 

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

19 octombrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, retrimitere din Plenul 

Camerei Deputaților, în vederea unei noi examinări,  PL-x 547/2014 - FOND – studiu; 
2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding ), 

PL-x 801/2015, - FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci– 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 

20 octombrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social”, retrimitere din Plenul 

Camerei Deputaților,   în vederea   unei   noi   examinări, PL-x 547/2014- FOND – 
studiu; 

2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding ), 
PL-x 801/2015, - FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci– studiu. 

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

  VICEPREŞEDINTE, 
 
      Aurel VAINER 
         SECRETAR,  
  
                                   Cornel ITU        
 
 
 
                                                                                                                                    Şef serviciu 

                                                                                                                                   Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                   Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                      Alina Cristina Hodivoianu   
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