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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 8 decembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,                
1400-1800.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
toţi deputaţii.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Marian Neacșu, vicepreşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnul vicepreședinte 
Marian Neacșu le-a propus membrilor Comisiei suplimentarea ordinii de zi cu un nou 
punct, ”Diverse”. 

Supusă la vot, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. DIVERSE: Alegerea unui nou președinte al Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare, ca urmare a demisiei din această funcţie a 
domnului deputat Horia Grama. 
  2. Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) 
lit. f) și art. 15 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, Pl-x 815/2015,  AVIZ; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea  unor facilități fiscale, procedură de 
urgență,  PL-x 827/2015 –AVIZ. 

 
 

Şedinţa Comisiei a început cu examinarea punctului 1 – DIVERSE:           
Alegerea unui nou președinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat Horia 
Grama. 

Cu adresa nr. 3c-14/872 din 8 decembrie 2015, a fost înaintată Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare propunerea formulată de                
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  din Camera Deputaţilor, 
înregistrată sub nr. 4c-1/355 din 8 decembrie 2015, prin care domnul deputat                
Mihai Tudose a fost nominalizat pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al                
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Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, ca urmare a demisiei 
din funcţia menţionată mai sus a domnului deputat Horia Grama. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului parlamentar al Partidului 
Social Democrat din Camera Deputaţilor, în baza prevederilor art. 46 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, numirea domnului deputat Mihai 
Tudose în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. Domnul deputat Mihai Tudose s-a abţinut de la vot. 

 
În continuare, s-a trecut la dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi. 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele  

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) și art. 15 alin. (2) și alin. (3) din 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,               
Pl-x 815/2015,  AVIZ. 

Domnul deputat Constantin Adăscăliței, în calitate de co-inițiator al propunerii 
legislative, a precizat faptul că nu mai susținere inițiativa legislativă, deoarece 
Guvernul nu susţine adoptarea acesteia.  

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea  
unor facilități fiscale, procedură de urgență,  PL-x 827/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Mihai Brăgaru - șef serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Mihai Brăgaru a 
precizat că, prin obiectul de reglementare al inițiativei legislative se urmărește 
acordarea unei facilități fiscale, prin care se anulează penalitățile de întârziere, precum 
și o cotă din dobânzi, datorate bugetului general consolidat, cu scopul de a stimula 
achitarea voluntară de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, de a 
maximiza încasările bugetare, de a diminua arieratele bugetare și pentru stimularea 
mediului economic. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul că, prevederile 
ordonanţei de urgență se aplică și obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, sub 
rezerva emiterii de către consiliul local a unei hotărâri în acest sens. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 10 decembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, 
cu următoarea ordine de zi: 
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- Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii 
Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles 
şi de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles, PL-x 856/2015 – 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 şedinţă comună împreună cu Comisia pentru industrii și servicii din 
Camera Deputaților, respectiv, Comisia economică, industrii și servicii, Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare și 
Comisia pentru transporturi și energie din Senat, în ziua de  11 decembrie 2015, în 
intervalul orar 1000-1230. 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, au participat la dezbateri toți deputaţii.  

    Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ de domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  
respectiv domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 
servicii. 

     Şedinţa comună a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 876/2015 – aviz 

comun cu Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, 
Comisia economică, industrii și servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului și privatizare și Comisia pentru transporturi și 
energie din Senat. 
 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2016,  PL-x 876/2015 – aviz comun cu Comisia pentru industrii și 
servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia economică, industrii și servicii, 
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare 
și Comisia pentru transporturi și energie din Senat. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: domnul 
ministru Costin Borc, domnul secretar de stat Vlad Vasiliu, domnul secretar de stat 
Claudiu Vrînceanu și doamna Diana Florea - secretar general adjunct, Ministerului 
Energiei: domnul ministru Victor Vlad Grigorescu, domnul secretar de stat Mihai 
Albulescu, Secretariatului General al Guvernului, domnul Sorin Sergiu Chelmu – 
secretar general, Autorității pentru Administrarea Activelor Statului: domnul preşedinte 
Nicolae Minea, doamna vicepreședinte Claudia Andreea Popescu și doamna director 
economic Mihaela Rusu, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor: domnul 
președinte Bogdan Lehel și domnul Silviu Popa – membru Colegiu, precum şi din 
partea Consiliului Concurenţei, domnul secretar general Dan Pîcu și doamna Cristina 
Coruț - inspector de concurență. 
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Invitaţii la lucrările comune ale Comisiilor au răspuns întrebărilor domnilor 

parlamentari şi au prezentat, în calitate de ordonatori principali de credite, principalele 
aspecte ale proiecţiei bugetare pe anul 2016. 

 
Cele patru Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 

Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat) au analizat proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (anexa 3/35). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 
               Amendamentul propus de către domnii parlamentari, la proiectul de buget al 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (anexa 3/35),  a 
fost supus la vot. În urma exprimării votului, amendamentul a fost respins cu majoritate 
de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (anexa 3/35) au fost avizate 
favorabil, cu un amendament respins. 

 
Cele patru Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 

Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat) au analizat proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenţei 
(anexa 3/08). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Concurenţei. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului 
Concurenţei (anexa 3/08) au fost avizate favorabil.  

 

Cele patru Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat) au analizat proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor (anexa 3/52). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor (anexa 3/52) au fost avizate favorabil.  

 
 

            Cele patru Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat) au analizat proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General 
al Guvernului (anexa 3/13). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Secretariatului General al 
Guvernului. 
                 Amendamentele propuse de către domnii parlamentari, la proiectul de buget al 
Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13), au fost supuse la vot. În urma 
exprimării votului, amendamentele au fost respinse cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016  şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 
General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate favorabil, cu amendamente 
respinse.  

 

        Cele cinci Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare și Comisia pentru transporturi și energie din Senat )  au 
analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016  şi anexa acestuia cu privire la 
proiectul de buget al Ministerului Energiei.  

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Energiei.  
               Amendamentul propus de către domnii parlamentari, la proiectul de buget al 
Ministerului Energiei a fost supus la vot. În urma exprimării votului, amendamentul a 
fost respins cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Ministerului Energiei 
(anexa 3/36) au fost avizate favorabil, cu un amendament respins. 
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Cele patru Comisii (Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 
Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, respectiv, Comisia 
economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 
activelor statului și privatizare din Senat) au analizat proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) au fost avizate favorabil.  

 
 

 
 

     PREŞEDINTE, 
 
    Mihai TUDOSE 

                                              SECRETAR,   
 
                         Cornel ITU      

                                            
       

Consilier parlamentar: 
                                                                                                                                      Alina Hodivoianu 
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