
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  22.09.2016 
                        Nr. 4c-1/204 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 19, 20, 21 și 22 septembrie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19 septembrie 2016, începând cu ora 1630, conform aprobării                            
Biroului Permanent al Camerei Deputaților. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri toți deputații.  
Domnul deputat Ciocan Dan a fost înlocuit de către domnul deputat                              

Suciu Vasile-Daniel.  
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. Cererea de reexaminare a Legii privind impozitul specific unor activități ,  
PL-x 26/2016-  FOND; 
           2. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie ,                       
procedură de urgență,  PL-x 333/2016, - AVIZ.  
 
 La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de inițiator i, 
domnii deputați Mircea-Titus Dobre și Vasile-Daniel Suciu. 

 a fost înscrisă cererea de reexaminare a                  
Legii privind impozitul specific unor activită ți,  PL-x 26/2016-  FOND.  

Domnul deputat Mircea-Titus Dobre a dorit să facă o scurtă prezentare a legii, prin 
prisma aspectelor semnalate de Președintele României în cererea de reexaminare. De 
asemenea, domnul deputat Mircea-Titus Dobre le-a prezentat membrilor Comisiei o serie 
de amendamente. 

Domnul deputat Fejer László-Ődőn a dorit să sublinieze faptul că, nu este de acord 
cu această lege și nici cu amendamentele formulate și, ca urmare, va vota împotrivă. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentele formulate de către 
domnul deputat Mircea-Titus Dobre. În urma votului, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă), aprobarea amendamentelor. 

În  urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                       
(1 vot împotrivă), să admită, în parte, cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea                        
Legii privind impozitul specific unor activităţi, cu amendamentele admise. 
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          Pe punctul doi al ordinii de zi

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

 a fost înscris proiectul de Lege privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin 
accidente de vehicule și tramvaie, procedură de urgență,  PL-x 333/2016, - AVIZ.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 20 septembrie 2016, în intervalul orar 1430-1800

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri toți deputații.  
.  

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. Dezbaterea cu privire la: „Programul de promovare a Exportului” cu 
finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 
           2. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Autorității Naționale pentru Controlul Financiar,  Camera Deputaților este prima 
Cameră sesizată, T.A.C.: 14.10.2016,  Pl-x 261/2016- AVIZ;  
           3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului 
privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate 
la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat 
de România la 1 iulie 2015 la Moscova, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, 
T.A.C.: 14.11.2016,  PL-x 323/2016- AVIZ;  
            4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor 
locuri de muncă înalt calificate, inițiativă prioritară, COM(2016) 378 final - examinare 
subsidiaritate și fond. 

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea Federației 
Naționale a Producătorilor și Exportatorilor din România: doamna Ligia Stan – 
copreședinte, Asociației Naționale a Antreprenorilor: doamna Cristina Chiriac – 
președinte, respectiv, Federației Române de Design și Accesorii: doamna Clara Rotescu – 
președinte.  

 a fost înscrisă dezbaterea cu privire la: 
„Programul de promovare a Exportului” cu finanțare de la bugetul statului, 
administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

Reprezentantul Federației Române de Design și Accesorii, doamna președinte  Clara 
Rotescu, le-a prezentat domnilor deputați principalele nemulțumiri ale antreprenorilor pe 
care-i reprezintă, în legătură cu modul de punere în practică a „Programului de promovare 
a Exportului” cu finanțare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

Astfel, doamna președinte Clara Rotescu, a ținut să sublinieze faptul că 
„Programului de promovare a Exportului” se află în acest moment într-un blocaj  din cauza 
neimplicării principalilor actori desemnați a se ocupa de implementarea acestui program în 
România, respectiv Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și  
Agenția Națională pentru Achiziții Publice. 

În continuare, reprezentantul Federației Naționale a Producătorilor și Exportatorilor 
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din România, doamna copreședinte Ligia Stan, a precizat faptul că s-a solicitat 
președintelui Agenției Naționale de Achiziții Publice să ia măsuri pentru înlăturarea acestui 
blocaj apărut cu privire la achizițiile de servicii externe pentru organizarea de târguri 
internaționale (servicii cu termene clare și care dacă se pierd nu se mai pot reprograma).  

De asemenea, doamna copreședinte Ligia Stan, a subliniat faptul că se cunosc foarte 
puține date despre Programul de Promovare a Strategiei de Export a României, program 
care funcționează din 2002 și este manageriat de către Ministerul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, vizând toate industriile din România, identificate prin 
asociații/organizații profesionale/clustere care au ca obiect de activitate producția                     
100%  făcută în România.  

Reprezentantul Asociației Naționale a Antreprenorilor, doamna președinte Cristina 
Chiriac a precizat faptul că, „Programului de promovare a Exportului” are în vedere, în 
principal, participarea agenților economici cu activitate de producție sau servicii – plătitori 
de taxe și  impozite – la manifestările internaționale de profil, respectiv târguri, expoziții și 
misiuni diplomatice – unde, în baza unor bugetări, statul plătește spațiul acestora și o serie 
de cheltuieli promoționale. Acest program funcționează în toate țările Uni unii Europene, 
unde ajutorul de stat este acordat în cazul participării unui minim de firme/manifestare, și 
în multe dintre țările non -UE, unde firmele pot participa și individual. La acest program, 
realizat cu consultarea Consiliului de Export, pot participa toate firmele românești care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 

Doamna copreședinte Ligia Stan,  a dorit să precizeze faptul că, deși a avertizat încă 
de la instalare actuala conducere a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 
Mediul de Afaceri în legătură cu problemele și sincopele din desfășurarea acestui Program, 
în această vară firmele membre din cadrul Federației Naționale a Producătorilor și 
Exportatorilor din România, ca și din Asociațiile reprezentative din industriile de 
armament, mobilă, navale, IT, etc., au constatat că Programul s-a blocat total și fără soluție 
de revenire. 

În continuare, doamna copreședinte Ligia Stan,  a spus că, deși Parlamentul a 
adoptat, încă din luna mai, o nouă lege a achizițiilor publice, nici unul dintre funcționarii 
departamentelor care se ocupă de implementarea acestui Program, alături de secretarul de 
stat desemnat din cadrul Ministerului Economiei, nu s-au gândit în acest timp cum să 
efectueze tranziția către acest Program. Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 
ordonator principal de credite, refuză să mai dea viză ac țiunilor în derulare. 

În final, doamna președinte  Clara Rotescu a precizat faptul că, întrucât domnul 
viceprim-ministru Costin Grigore Borc refuză orice dialog cu mediul de afaceri și nici nu 
dorește să inițieze o întâlnire între factorii de decizie din cele două ministere pentru 
reglementarea situației, se vede obligată să solicite, în numele tuturor celor pe care -i 
reprezintă cele trei federații, o intervenție urgentă în rezolvarea acestor probleme. 

Concluzionând, doamna copreședinte Ligia Stan a spus că fără o soluție imediată 
pierderile cauzate de neparticiparea a peste 430 de firme românești la târgurile din 
semestrul II al anului în curs, nu vor putea fi cuantificate. 

Domnul președinte Mihai Tudose a precizat faptul că, membrii Comisiei vor efectua 
toate demersurile legale pentru a ajuta la deblocarea „Programului de promovare a 
Exportului”.  

Domnul președinte Mihai Tudose a spus că este prioritar să se elaboreze un      
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acord-cadru pe fiecare domeniu, deoarece fiecare manifestare are cerințe diferite, în funcție 
de specific (ex. târg de vapoare, târg destinat design-ului, etc.). 

De asemenea, domnul președinte Mihai Tudose a  precizat că se pot axa aceste 
acorduri-cadru pe cheltuielile comune făcute în legătură cu transportul (ex. achiziționarea 
biletelor de avion), cazarea, chiria spațiilor, dotările, organizarea spațiilor, amenajarea 
standurilor, etc. 
 Doamna președinte Clara Rotescu a spus că ar fi bine ca măcar cheltuielile cu 
închirierea și amenajarea standurilor să poată fi suportate prin intermediul acestui program, 
urmând ca fiecare firmă, în parte, să suporte celelalte cheltuieli legate de târgul respectiv. 

Domnul președinte Mihai Tudose le-a prezentat membrilor Comisiei un proiect de 
ordonanță de urgență a Guvernului care are ca tematică ”Sistemul de susținere și 
promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat ”. Domnul președinte Mihai 
Tudose a subliniat faptul că, proiectul de ordonanță de urgență est e foarte restrictiv în 
privința modului de accesare  de către firme a acestui Program. 

În final, domnul președinte Mihai Tudose  le-a propus membrilor Comisiei 
continuarea dezbaterilor pe această temă, pentru săptămâna viitoare, la care să participe 
reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv, Agen ției Naționale de Achiziții Publice. 
 Supusă la vot, propunerea domnului președinte Mihai Tudose a fost aprobată, cu 
unanimitate de voturi. 
          Pe punctul doi al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Corina Simion - șef serviciu și domnul 
Cristian Tana – șef birou. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Controlul 
Financiar,  Camera Deputaților este prima Cameră sesizată , T.A.C.: 14.10.2016,                
Pl-x 261/2016- AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât procesul de 
stabilire a neregulilor este deja reglementat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 
şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. Pe cale de consecință, nu este necesară înființarea unei noi 
structuri în sistemul de management și control al fondurilor europene.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
           Pe punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finan țelor Publice: doamna Irina Granzulea – expert. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de 
Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre 
semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova , 
Camera Deputaților este prima Cameră sesizată , T.A.C.: 14.11.2016,                                      
PL-x 323/2016- AVIZ. 
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     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 
            Pe punctul patru al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, în unanimitate, au constatat că actul 
normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii și de asemenea au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de opinie favorabil asupra 
propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă 
înalt calificate, care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       

 a fost înscrisă propunerea de Directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, 
inițiativă prioritară, COM(2016) 378 final - examinare subsidiaritate și fond. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 21 septembrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv,                  
1300-1630

          1. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilită ții acordurilor privind 
promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu 
statele membre ale Uniunii Europene, PL-x 322/2016 – studiu; 

, cu următoarea ordine de zi: 

           2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu; 
           3. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” - Retrimitere de la 
plen in vederea unei noi dezbateri,  Pl-x 547/2014 – 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 22 septembrie 2016, în intervalul orar 830-1230

            1. Proiectul de Lege pentru aprobarea încetării valabilități i acordurilor 
privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România 
cu statele membre ale Uniunii Europene, PL-x 322/2016 – studiu; 

, cu următoarea 
ordine de zi: 

            2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu; 
            3. Propunerea legislativă „Legea antreprenorului social” - Retrimitere de la 
plen in vederea unei noi dezbateri,  Pl-x 547/2014 – 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        
               

Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                    Alina Cristina Hodivoianu                                   
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