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din  zilele de 17 şi 19 februarie 2015 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 17 februarie 2015, în şedinţă comună,  împreună cu Comisia de buget, finanţe 
şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia de buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat.  

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 23 deputaţi.  
Lucrările ședinţei comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat 

Marian Neacşu, vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, respectiv domnul Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

Şedinţa comună a avut următoarea ordine de zi: 
1. Audieri ale candidaţilor pentru posturile vacante de președinte și 

vicepreședinte în Plenul Consiliului Concurenţei  – în comun cu Comisia de buget, 
finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia de buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii 
– aviz comun. 

La primul punct al ordinii de zi au avut loc audieri ale candidaţilor pentru 
posturile vacante de președinte și vicepreședinte în Plenul Consiliului Concurenţei           
– în comun cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
economică, industrii şi servicii – aviz comun.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în vederea audierii, candidaţii 
înscrişi pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte, respectiv vicepreşedinte în Plenul 
Consiliului Concurentei, şi anume: domnul Bogdan Chiriţoiu, candidat la funcţia de 
preşedinte, respectiv, domnul Otilian Neagoe, candidat pentru funcţia de vicepreşedinte.  

Cei doi candidaţi au răspuns la o serie de întrebări din partea membrilor celor 
patru Comisii, care au vizat activitatea candidaţilor în Plenul Consiliului Concurenţei, pe 
care au desfăşurat-o de-a lungul primului lor mandat de preşedinte, pentru domnul 
Bogdan Chiriţoiu, respectiv de vicepreşedinte, pentru domnul Otilian Neagoe. 

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să avizeze favorabil 
candidatura domnului Chirițoiu Bogdan Marius pentru funcția de președinte și 
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candidatura domnului Neagoe Otilian pentru funcția de vicepreședinte în Plenul 
Consiliului Concurenței. 

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

în ziua de 17 februarie 2015, în şedinţă simplă.  
Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 23 deputaţi.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Marian Neacşu, vicepreşedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Mihai 
Tudose, Andrei Dominic Gerea, respectiv, Gheorghe Udrişte au absentat de la lucrările 
Comisiei. 

Şedinţa a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea 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 472/2014 – aviz. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea           
Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România şi pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, Pl-x 510/2014 – aviz. 

3. Proiectul de Lege privind stimularea investitorilor individuali – business 
angels, procedură de urgenţă, PL-x 26/2015 –aviz. 

4. Proiectul de Lege privind incubatoarele de afaceri, procedură de urgenţă, 
PL-x 29/2015 –aviz. 

 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea 
de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz” – S.A. Mediaş, procedură de urgenţă, PL-x 115/2014 – fond comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
„Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., procedură de urgenţă, PL-x 538/2014 – 
fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, 
retrimitere din Plen în vederea noi examinări în fond, PL-x 442/2014 – comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

8. DIVERSE:  
    1. Alegerea preşedintelui Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. 
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   2. Alegerea vicepreşedintelui Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare.   

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, procedură de 
urgenţă, PL-x 50/2015 – fond. 

 
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

modificarea 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 472/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea  Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gheorghiţa Toma – şef serviciu.   

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele prevederi 
ale proiectului de lege, subliniind faptul că ministerul nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă 
dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevede că            
,,Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri),  avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea art. 4 din 
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, PL-x 510/2014 – aviz. 

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, a fost înscris proiectul de Lege privind 
stimularea investitorilor individuali – business angels, procedură de urgenţă,            
PL-x 26/2015 –aviz.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
doamna secretar de stat Anca Ionescu, respectiv,  domnul Florin Nicolae Jianu, iniţiator 
al proiectului, fost ministru delegat pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism. 

Doamna secretar de stat Anca Ionescu a prezentat principalele reglementări ale 
iniţiativei legislative. Astfel, doamna secretar de stat Anca Ionescu  a precizat faptul că, 
pentru a beneficia de facilităţile acordate prin această iniţiativă legislativă, IMM-ul 
respectiv trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, precum: să fie organizat sub forma 
societăţilor cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990; să aibă cel 
mult 3 ani de la înfiinţare; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat; să fie 
întreprindere autonomă în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
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dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, şi nu în ultimul rând,  în obiectul său de 
activitate să nu existe acordare de consultanţă (de orice fel). În continuare doamna 
secretar de stat Anca Ionescu  a subliniat faptul că, pentru a beneficia de facilităţile 
acordate prin acest proiect de lege, bussiness angel-ul trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii, precum: este o persoana din afara societăţii şi devine asociat al acesteia prin 
cesiunea de părţi sociale; acordă un împrumut, în condiţiile legii, de cel puţin 5000 de 
euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării împrumutului, fără dobândă, pe o 
perioadă de minim 3 ani, către societatea al cărei asociat a devenit, realizând astfel 
suportul financiar al ideii de afaceri;  nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de 
autorităţile competente la data acordării împrumutului, şi de asemenea,  nu deţine, în 
nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al 
societăţii în cauză. 

Domnul Florin Nicolae Jianu a prezentat situaţia acestei instituţii, business angels, 
la nivelul Uniunii Europene. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente. Supuse la vot, acestea au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, cu amendamente admise. 

Pe punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
incubatoarele de afaceri, procedură de urgenţă, PL-x 29/2015 –aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
doamna secretar de stat Anca Ionescu, respectiv,  domnul Florin Nicolae Jianu, iniţiator 
al proiectului, fost ministru delegat pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism. 

Doamna secretar de stat Anca Ionescu a prezentat principalele reglementări ale 
iniţiativei legislative. Astfel, doamna secretar de stat Anca Ionescu a dorit să sublinieze 
faptul că,  prin intermediul schemelor de ajutor de stat, iniţiate de autorităţile publice 
locale sunt o serie de  facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii de către aceste autorităţi, 
IMM-urilor aflate în faza de start up, (ex.: scutire de la plata impozitului pe terenuri; 
scutire de la plata impozitului pe clădiri; scutiri cu acordul autorităţilor publice locale). 

Domnul Florin Nicolae Jianu a prezentat principalele rezultate favorabile urmărite 
prin intermediul iniţiativei legislative, şi anume: crearea de locuri de muncă şi creşterea 
nivelului de trai; crearea unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţii; comercializarea 
tehnologiei, şi nu în ultimul rând, diversificarea economiei locale. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente. Supuse la vot, acestea au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,            
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea 
entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş, procedură de 
urgenţă, PL-x 115/2014 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, domnul secretar de stat 
Maricel respectiv,  domnul Bogdan Vasilescu – consilier. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare au apreciat că prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 18/2013 
supusă dezbaterii nu se mai justifică întrucât Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, 
calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” ─ S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 
,,Transgaz”  ─ S.A. Mediaș a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice ,,Transelectrica” — S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
,,Transgaz” — S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, proiectul de lege 
rămânând fără obiect. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un 
Raport preliminar pe care să-l înainteze Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci prin 
care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2013 pentru 
desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la 
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” ─ S.A. și la 
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”  ─ S.A. Mediaș,            
cu amendamente admise.  

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.,           
PL-x 538/2014, procedură de urgenţă – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci,  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
domnul secretar de stat Mihai Albulescu, domnul director Cornel Bobâlcă respectiv, 
domnul Marius Untescu – consilier. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a afirmat că membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au transmis Comisiei noastre un raport preliminar de 
adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic 
Hunedoara" － S.A., în forma adoptată de Senat.  

Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea 
Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea 
unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de 
profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la 
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative, procedură de urgenţă, retrimitere din Plen în vederea noi examinări în 
fond, PL-x 442/2014 - comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, domnul secretar de stat 
Maricel respectiv,  domnul Bogdan Vasilescu – consilier. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare au apreciat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 
supusă dezbaterii nu se mai justifică în noul context economic de reformare a legislației 
în domeniul privatizării, ce impune implementarea noilor condiții interne și internaționale 
referitoare la adoptarea de către statul român a unui comportament similar investitorului 
privat prudent. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un 
Raport preliminar înlocuitor pe care să-l înainteze Comisiei pentru industrii şi 
servicii, prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 
privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru 
dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de 
stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de 
acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, cu amendamente admise.  

La punctul opt al ordinii de zi, DIVERSE, a avut loc:  
 1. Alegerea preşedintelui Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. 
  2. Alegerea vicepreşedintelui Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare.   
1. Având în vedere propunerea liderului Grupului parlamentar al Partidului 

Social Democrat  din Camera Deputaţilor, 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 Horia Grama  în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

 2. Având în vedere propunerea liderului Grupului parlamentar Liberal 
Conservator (PC-PLR) din Camera Deputaţilor, 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 Viorel Palașcă  în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii concurenţei nr. 21/1996, procedură de urgenţă, PL-x 50/2015 – fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Consiliului Concurenţei: domnul preşedinte Bogdan Chiriţoiu, respectiv, domnul 
vicepreşedinte Otilian Neagoe, precum şi doamna Mihaela Marinescu – inspector de 
concurenţă, doamna Cristina Coruţ – inspector de concurenţă, domnul Cosmin 
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Belacurencu – director, Ministerului Finanţelor Publice: doamna secretar general Roxana 
Bănică, respectiv domnul director general Ciprian Badea. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele prevederi 
ale proiectului de lege.  

Preşedintele Consiliului Concurenţei a dorit să sublinieze faptul că, iniţiativa 
legislativă asigură predictibilitatea cadrului juridic procedural în domeniul ajutorului de 
stat în România, venind atât în sprijinul furnizorilor, cât și al beneficiarilor măsurilor de 
sprijin și conduce la evitarea situațiilor în care furnizorii sau Comisia Europeană sunt în 
poziția de a impune măsuri de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv. De 
asemenea,  domnul preşedinte Bogdan Chiriţoiu a afirmat faptul că, se va institui 
începând cu 1 ianuarie 2016 un registru general al ajutoarelor de stat și de minimis 
acordate în România. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente. Supuse la vot, acestea au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996, cu amendamente admise. 

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

în ziua de 19 februarie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 alin. (4) lit. g) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal , Pl-x 500/2014  – studiu; 

2. Propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru 
stimularea consumului şi relansarea activităţilor economice, Pl-x 544/2014 – studiu; 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 176 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 30/2015  – studiu. 

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

 
 
 
     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  

 
                    Şef serviciu 

                                                                                                              Graziella Segărceanu 
 
                           Consilier parlamentar:   
                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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