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SINTEZA 
    lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 16, 17, 18 şi 19 iunie 2014  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în comun cu  
Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat, şi-au început lucrările în ziua de 16 iunie 2014. 

La lucrările celor patru Comisii reunite, din partea Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare au participat următorii deputați: Tudose Mihai, 
Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei 
Constantin, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa 
Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Vainer Aurel.  
 Domnul deputat Dorinel Ursărescu a fost înlocuit de domnul deputat              
Laurențiu Roșca Țigăeru, iar domnul deputat Viorel-Ionel Blăjuț a absentat de la 
lucrările şedinţei comune. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat     
Gheorghe-Eugen Nicolaescu, preşedintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
din Camera Deputaților.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Audierea candidaților propuși pentru funcția de prim-vicepreședinte, 

respectiv membru neexecutiv în cadrul Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară.  

Cele patru Comisii au procedat la audierea candidaţilor pentru ocuparea 
funcției de prim-vicepreședinte, membru executiv, respectiv de membru 
neexecutiv în cadrul Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiară, pentru 
durata ramasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, pe locurile 
devenite vacante prin demisia domnului Daianu Daniel din functia prim-
vicepresedinte, membru executiv, respectiv a domnului Ciorbea Victor din functia 
de membru neexecutiv.  

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât cu unanimitate de voturi să 
propună Plenului Parlamentului numirea domnului Sârbu Marian în funcţia de 
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prim-vicepresedinte, membru executiv al Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară.  

De asemenea, în urma audierii, Comisiile reunite au hotărât cu majoritate de 
voturi să propună Plenului Parlamentului numirea domnului Coca Constantinescu 
Gheorghe Cornel în funcția de membru neexecutiv în Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară.  

Domnul Gavrilă Alexe nu a obţinut numărul necesar de voturi pentru 
ocuparea funcţei de membru neexecutiv. 

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

lucrările în ziua de 17 iunie 2014, începând cu orele 14,00. 
La lucrările Comisiei au participat următorii deputați: Tudose Mihai, Nicolae 

Alexandri,Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei 
Constantin, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa 
Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, Vainer 
Aurel. 

Domnul deputat Viorel-Ionel Blăjuț a absentat de la lucrările şedinţei. 
Sedinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Diverse:  
1.1. Alegerea vicepreședintelui Comisiei, la propunerea Grupului 

Minorităților Naționale. 
1.2. Dezbaterea si aprobarea Regulamentului de funcționare al Comisiei 

parlamentare, cu modificările și completările ulterioare. 
2. Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltări de 

microîntreprinderi, Pl-x 274/2014 - fond. 
3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 

practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,               
PL-x 288/2014 - aviz. 

4. Proiect 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, PL-x 16/2014 - aviz. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat 22 de deputaţi. 
Domnul deputat Viorel - Ionel Blăjuț a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, președintele 
Comisiei. 

Pe primul punct al ordinii de zi, diverse, a fost înscrisă alegerea 
vicepreședintelui Comisiei, la propunerea Grupului Minorităților Naționale. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale, privind desemnarea domnului deputat Aurel Vainer, în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi în 
baza prevederilor art. 45 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Aurel Vainer în 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14216
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13923
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funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

In continuare, tot la primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă 
dezbaterea și aprobarea Regulamentului de funcționare al Comisiei. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a prezentat forma actualizată, cu modificări 
și completări, a Regulamentului de funcționare a Comisiei. 

Supus votului, Regulamentul de funcționare al Comisiei a fost aprobat, în 
forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi,              
Pl-x 274/2014 - fond. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind crearea unui 
cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, PL-x 288/2014 - aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de 
Senat. 

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscrisă prezentarea concluziilor 
grupului de raportori ai Comisiei cu privire la 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, PL-x 16/2014 - aviz. 

 Completările și modificările textului proiectului de lege supus dezbaterilor și 
analizei grupului de raportori desemnat de Comisie, au fost înaintate Ministerului 
Finanțelor Publice, pentru analiză. 

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, domnul Dan Manolescu, 
secretar de stat, a apreciat eforturile grupului de raportori, precum și contribuția 
membrilor Comisiei, subliniind faptul că va analiza temeinic toate aceste propuneri 
precum și numeroase altele, primite din partea agentilor economici, pentru 
completarea și modificarea textului acestei Ordonanțe de urgență. 

Domnia sa a solicitat un termen de analiză a acestor propuneri, după care va 
reveni în faţa membrilor Comisie pentru o dezbatere detaliată asupra posibilităților 
de modificare și completare a acestui proiect legislativ. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de  18 iunie 2014, începând cu orele 8,30. 

Sedinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale 

datorate de operatorii economic care nu încasează creanţele la termenul de 
scadenţă de la instituţiile publice, Pl-x 299/10.06.2014 – studiu; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/10.06.2014 – studiu; 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14216
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13923
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
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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  19 iunie 2014, începând cu orele 8,30  
Sedinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale 

datorate de operatorii economic care nu încasează creanţele la termenul de 
scadenţă de la instituţiile publice, Pl-x 299/10.06.2014 – studiu; 

      2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/10.06.2014 – 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:   
                                                                                                                      Anca Chiser  
                                                                                                                      Alina Hodivoianu 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13833
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