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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  

reformă şi privatizare din  data de 12 decembrie 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 12 decembrie 2017. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, au participat la dezbateri 18 deputaţi. Domnul deputat Mihai Doru Oprișcan a 
fost înlocuit de doamna deputat Tudorița Lungu. Domnul deputat Mihai Tudose a absentat 
de la lucrările ședinței comune. Domnul deputat Gheorghe Șimon a fost prezent la 
dezbaterea anexei cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, absentând de la 
dezbaterea celorlalte anexe la acesta. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ de domnul deputat                   
Laurențiu Nistor, 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 2018 (PL-x 567/2017) -                        
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. 

Au fost depuse amendamente de deputați și senatori la proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018 și anexele la acesta. 

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 
dezbătut proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexele la acesta cu privire la 
proiectele de buget pentru următorii ordonatori de credite: Ministerul Economiei, Consiliul 
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Concurenței, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și Secretariatul General al 
Guvernului. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei: 
domnul ministru Gheorghe Șimon, doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser, doamna 
secretar general adjunct Diana Florea și domnul consilier Constantin Jujan.  

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le -a prezentat domnilor deputați și senatori 
amendamentul depus la proiectul de buget al Ministerului Economiei. Supus la vot, 
amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (35 de voturi pentru și 15 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35) au fost avizate favorabil, cu un 
amendament admis.  

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

partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Concurenței: 
domnul președinte Bogdan Chirițoiu, domnul secretar general Dan Pîcu, doamna inspector 
de concurență Cristina Coruț și doamna director Daniela Stroe. 

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Consiliului Concuren ței (anexa 3/08). 

În timpul ședinței comune, d omnii deputați și senatori au dezbătut amendamentele pe 
care deputații PSD și PNL le -au depus la proiectul de buget al Consiliului Concurenței. 
Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (34 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă 
și o abținere),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08) au fost avizate favorabil, cu 
amendamente admise.  

 
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: domnul președinte Silviu Cristian Popa, domnul Viorel 
Pârvu- consilier soluționarea contestațiilor și domnul director economic Dan Cranta. 

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52). 
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (34 de voturi pentru și 10 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52) au 
fost avizate favorabil.  

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

partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Secretariatului General al 
Guvernului: domnul Marian Popescu - director Direcţia Economică şi Administrare 
Patrimoniu.  

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (38 de voturi pentru și 12 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate 
favorabil.  

 
În continuare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ș i 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 dezbătut 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexele acestuia cu privire la proiectele de 
buget pentru următorii ordonatori de credite: Ministerul Energiei și Secretariatul General al 
Guvernului.  

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

partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei: domnul 
ministru Toma Petcu și domnul consilier Vasile Mustățea.  

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns î ntrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

În timpul ședinței comune, domnii deputați și senatori au dezbătut amendamentul depus 
de deputații și senatorii PSD la proiectul de buget al Ministerului Energiei. Supus la vot, 
amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

De asemenea, în timpul ședinței comune au fost dezbătute și amendamentele depuse de  
un senator USR și de  deputați și senatori UDMR. Supuse la vot, amendamentele au fost 
respinse cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (36 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă 
și 4 abțineri), proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36) au fost avizate favorabil, cu un 
amendament admis și amendamente respinse.  
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La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 

partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Secretariatului General al 
Guvernului: domnul Marian Popescu - director Direcţia Economică şi Administrare 
Patrimoniu.  

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (38 de voturi pentru și 12 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate 
favorabil.  

 
În continuare, 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 2018 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.  

 
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: domnul secretar de stat Vicențiu Stir, doamna director 
economic Daniela Andrei și domnul director economic adjunct Cristi Sandu. 

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer ț și Antreprenoriat (anexa 3/60). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (23 de voturi pentru și 10 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 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. 

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

partea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Turismului: domnul secretar de stat 
Bogdan Tomoiagă. 

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Ministerului Turismului (anexa 3/59). 
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În timpul ședinței comune au fost dezbătute amendamentele depuse de un senator USR, 
deputați și senatori UDMR, deputați și senatori PMP, un deputat și un senator PNL. Supuse 
la vot, amendamentele au fost respinse cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (28 de voturi pentru și 14 votu ri 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Ministerului Turismului (anexa 3/59) au fost avizate favorabil, cu 
amendamente respinse.  

 
În continuare, 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 2018 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: domnul președinte Daniel Geantă  și doamna director 
economic Elena Melniciuc. 

Invitaţii la lucrările ședinței comune au răspuns întrebărilor domnilor deputați și 
senatori şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele prevederi 
ale proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53). 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (12 de voturi pentru și 5 voturi 
împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) au fost 
avizate favorabil.  

 
 
 

        PREŞEDINTE, 
 

    Laurențiu NISTOR 
 

                                       SECRETAR,   
   

             George-Gabriel VIȘAN     
   
 
  
    
                             Consilier parlamentar   
                                                                                                                                           Alina Cristina Hodivoianu 
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