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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010 
 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 7 septembrie 2010. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de 
membri.  

La şedinţa Comisie din zilele de 7, 8 şi 9 septembrie au fost prezenţi 
deputaţii: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama Horia, Arion 
Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Iacob Strugaru 
Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai 
Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Şandru 
Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 

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

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice: domnul Bogdan Drăgoi, secretar de stat şi doamnele Oana Iacob, şef 
serviciu TVA şi doamna Gheorghiţa Toma, şef serviciu. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
I. ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, procedura de urgenţă (PLx 409/2010). 

 
Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, în avizare, al ordinii de zi. 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Bogdan Drăgoi, 

secretar de stat, a subliniat faptul că în prezent, se lucrează pentru modificarea unor 
articole din acest proiect şi a solicitat membrilor Comisiei amânarea cu o săptămână 
a dezbaterilor. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacob, sef 
serviciu TVA, a prezentat, pe scurt, motivele care au stat la baza emiterii acestui 
proiect de lege.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor acestui proiect de lege. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, propunerea de amânare a dezbaterilor 
acestui proiect de lege cu o săptămână.   

 
Şedinţa Comisie a continuat în zilele de 8 şi 9 septembrie 2010 cu studiul 

şi dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 438/2010). 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei (Plx 439/2010). 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 440/2010). 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea în 

proxima şedinţă a Comisiei.  
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Horia Grama 
                             
 
 
 

   Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 
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