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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

         Bucureşti,  03.02.2017 
        Nr. 4c-1/43 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  
reformă şi privatizare din  data de 3 februarie 2017 

 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii și 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare , Comisia pentru 
transporturi și energie și Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat, şi-au început 
lucrările şedinţei comune în ziua de 3 februarie 2017. 

 La lucrările comune ale Comisiilor din data de 3 februarie 2017, au fost prezenţi din partea 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare ,  următorii domni deputaţi: Mihai Tudose,  
Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal István-János, Bîzgan-Gayral 
Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, Nechifor Cătălin-Ioan, 
Oprișcan Mihai Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin,                   
Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel.  

Domnul deputat Mihalescul Dumitru a fost înlocuit de domnul deputat Robert Sighiartău. 
Domnul deputat Mocanu Adrian a absentat de la lucrările comune ale Comisiilor.   

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ de domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  respectiv domnul deputat 
Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Şedinţa comună a celor șase Comisii a 
avut următoarea ordine de zi: 

        1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x 7/2017) -  comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, Comisia pentru transporturi și energie şi Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din cadrul Senatului                          
– aviz comun. 

         
    Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris

 

  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2017 (PL-x 7/2017) -  comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, 
respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică, Comisia pentru transporturi și energie şi Comisia pentru dezvoltare  regională, 
administrarea activelor statului și privatizare din cadrul Senatului – aviz comun. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie economică şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare din cadrul Senatului au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 
şi anexele acestuia cu privire la proiectele de buget pentru următorii ordonatori de credite: Ministerul 
Economiei, Consiliul Concurenței, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei.  
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Domnii deputați și senatori au dezbătut amendamentele pe care un deputat  PNL, respectiv, 
senatori USR le-au avut la proiectul de buget al Ministerului Economiei. 

Supuse la vot, amendamentele au fost respinse, cu majoritate de voturi. 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35) au 
fost avizate favorabil, cu amendamente respinse.  

 
La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Concurenței. 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08) au 
fost avizate favorabil.  

 
La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 

Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 
            În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor (anexa 3/52) au fost avizate favorabil.  

 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și 
strategie economică și Comisia pentru transporturi și energie din cadrul Senatulu i au analizat 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexele acestuia cu privire la proiectul de buget 
pentru Secretariatul General al Guvernului.  
          La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Secretariatului General al Guvernului.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al  Secretariatului General al Guvernului 
(anexa 3/13) au fost avizate favorabil.  

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare și Comisia pentru transporturi și 
energie din cadrul Senatului au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexele 
acestuia cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei. 
           La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei.  
            Domnii deputați și senatori au dezbătut amendamentele pe care parlamentarii PNL le-au avut 
la proiectul de buget al Ministerului Energiei. 

        Supuse la vot, amendamentele au fost respinse, cu majoritate de voturi. 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) au fost 
avizate favorabil, cu amendamente respinse.  

 
     Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi 

servicii din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din cadrul Senatului au analizat 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexele acestuia cu privire la proiectele de buget 
pentru următorii ordonatori de credite: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
și Ministerul Turismului.  
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           La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice și Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat. 

Domnii deputați și senatori au dezbătut amendamentul pe care parlamentarii USR l-au avut 
la proiectul de buget al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. 

Supus la vot, amendamentul a fost respins, cu majoritate de voturi. 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat (anexa 3/60) au fost avizate favorabil, cu un amendament respins.  

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Turismului. 

Domnii deputați și senatori au dezbătut amendamentele pe care parlamentarii UDMR, 
PNL, USR și PMP l-au avut la proiectul de buget al Ministerului Turismului. 

Supuse la vot, amendamentele au fost respinse, cu majoritate de voturi. 
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului (anexa 3/59) au 
fost avizate favorabil, cu amendamente respinse.  

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi din Camera Deputaţilor și Comisia pentru 

dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din cadrul Senatului au analizat 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexele acestuia cu privire la proiectul de buget al 
Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. 

  La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Autorității pentru Administrarea Activelor 
Statului. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului (anexa 3/53) au fost avizate favorabil.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 
Mihai TUDOSE 
 

                                                      SECRETAR,   
   
                 Cornel ITU  
  
 

    
                                                                                                                                Șef serviciu: 

Lidia-Graziella Segărceanu 
 

Consilier parlamentar: 
Alina Cristina Hodivoianu 
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