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

privatizare din  zilele de 18, 19 şi 20 februarie 2014 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 

lucrările în ziua de 18 februarie 2014. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat  23 deputaţi. Domnii 

deputaţi Andrei Dominic Gerea şi Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările 
Comisiei.   

 Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 

     1. Proiectul de Lege pentru aprobarea 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, procedură de 
urgenţă, PL-x 16/2014 - aviz; 
      2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru 
Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., procedură de urgenţă, 
PL-x 17/2014 - aviz; 
     3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru 
Fondul de participare JEREMIE, procedură de urgenţă, PL-x 18/2014 – aviz. 
 

          
     Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea 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, procedură de urgenţă,                 
PL-x 16/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea  Ministerului Economiei- Departamentul pentru IMM, Mediul de 
Afaceri şi Turism: doamna ministru Maria Grapini şi doamna secretar de stat 
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Anca Ionescu, Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gheorghiţa Toma – şef 
serviciu, doamna Oana Iacob – şef serviciu, doamna Manuela Arculescu – 
consilier superior şi domnul Cristian Marian Dincă -  expert principal. 

 
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au prezentat principalele 

prevederi ale iniţiativei legislative şi au răspuns întrebărilor domnilor deputaţi. 
Reprezentantul Departamentului pentru întreprinderi mici si mijlocii, afaceri 

şi turism, doamna Maria Grapini, ministru, a dorit să sublinieze faptul că, doreşte 
introducerea unor clarificări atât în cadrul „Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe” cât şi în privinţa aplicării 
impozitului pe construcţiile aducătoare de profit.  

Reprezentanta Departamentului pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism  
Doamna Maria Grapini, ministru, a solicitat amânarea dezbaterilor acestei 
iniţiative legislative.  

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,   
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul 
Energetic Hunedoara” – S.A., procedură de urgenţă, PL-x 17/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea  Ministerului Economiei- Departamentul pentru Energie: domnul 
secretar de stat Maricel Popa şi domnul director Cornel Bobâlcă, Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală: doamna director general Monica Negruţiu.  

 
Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a prezentat 

principalele reglementări aduse prin acest proiect de lege. 
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

hotărât, cu majoritate de voturi  (1 vot împotrivă),  avizarea favorabilă a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele 
reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare 
JEREMIE, procedură de urgenţă, PL-x 18/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea  Ministerului Fondurilor Europene: domnul secretar de stat Alin Sorin 
Mitrică. 

 
Domnul secretar de stat Alin Sorin Mitrică a prezentat principalele 

reglementări aduse prin iniţiativa legislativă. 
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 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 19 februarie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 
12,30, respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 

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

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 20 februarie 2014, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Propunerea 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. 

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:   
                                                                                                                             Alina Hodivoianu 

                                                                                                                    Anca Chiser 
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