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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu Comisia 
pentru industrii și servicii şi-au desfăşurat lucrările comune în ziua de  16 iunie 2015, 
în intervalul orar 830-1200. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat la dezbaterile comune  21 deputaţi.  

Lucrările comune ale celor două Comisii au fost conduse de către domnul 
deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii și servicii. Domnul 
deputat Horia Grama, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare precum și domnul deputat Gheorghe Andrei-Daniel, au lipsit de la dezbateri 
fiind plecați în delegație externă. De asemenea, domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările comune ale Comisiilor. 

Şedinţa comună a celor două Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
- Proiectul de Lege privind economia socială, PL-x 335/2014 – fond comun 

cu Comisia pentru industrii și servicii, respectiv cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

economia socială, PL-x 335/2014 – fond comun cu Comisia pentru industrii și 
servicii, respectiv cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: 
doamna director Mihaela Grecu și doamna Dorina Vicol – expert.  
 

 Domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii 
și servicii, a prezentat raportul preliminar de adoptare a inițiativei legislative, cu 
amendamente admise, transmis Comisiei pentru industrii și servicii şi Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare de către Comisia pentru muncă și 
protecție socială. 
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  Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice le-a prezentat domnilor deputați punctul de vedere al ministerului, de 
susținere a amendamentelor formulate la proiectul de lege în cadrul dezbaterilor din 
Comisia pentru muncă și protecție socială.  
 În cadrul dezbaterilor, la articolul 26 au fost formulate amendamente, care,  
supuse la vot, au fost aprobate cu unanimitate de voturi de membrii celor două 
Comisii. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să întocmească un Raport preliminar pe care să-l înainteze Comisiei 
pentru muncă și protecție socială, prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind economia socială, cu 
amendamente admise. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu Comisia 
pentru industrii și servicii, respectiv Comisia pentru muncă și protecție socială şi-au 
continuat lucrările comune în ziua de  16 iunie 2015. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat la dezbaterile comune  21 deputaţi.  

 
Lucrările comune ale celor trei comisii au fost conduse, alternativ, de către 

domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei pentru industrii și servicii, 
respectiv domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru muncă și 
protecție socială. Domnul deputat Horia Grama, președintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare precum și domnul deputat Gheorghe Andrei-Daniel, 
au lipsit de la dezbateri fiind plecați în delegație externă. De asemenea, domnii deputaţi 
Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările comune ale 
Comisiilor. 

 
Şedinţa comună a celor trei Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
- Proiectul de Lege privind economia socială, PL-x 335/2014 – fond comun 

cu Comisia pentru industrii și servicii, respectiv cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

economia socială, PL-x 335/2014 – fond comun cu Comisia pentru industrii și 
servicii, respectiv cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: 
doamna director Mihaela Grecu și doamna Dorina Vicol – expert.   

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propnă Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  
proiectului de Lege privind economia socială, cu amendamente admise. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
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lucrările în ziua de 18 iunie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

 - Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea               
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  aviz,  Pl-x 281/2015 – studiu. 

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

 
 
 
 

     VICEPREŞEDINTE, 
 

        Viorel PALAȘCĂ 
 

                                               SECRETAR,   
 

                          Cornel ITU  
 

                
                                               
 

 
            Consilier parlamentar:   
                                                                                                                               Alina Hodivoianu 
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