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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
28 aprilie 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv 1400-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 28 aprilie 2015, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Udriște Gheorghe, Ursărescu Dorinel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai 
Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 

privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de 
profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și 
îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PL-x 
442/2014, retrimis de către Plenul Camerei Deputaţilor în vederea unei noi examinări în fond  –  
comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

2. Propunerea legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei 
Autonome ”Administrația Zonei Libere Sculeni”, Pl-x 565/2014 – fond comun cu Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru 
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea 
obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PL-
x 442/2014, retrimis de către Plenul Camerei Deputaţilor în vederea unei noi examinări în fond –  
comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea  
Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, domnul secretar de stat Maricel Popa, domnul 
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Petre Nicolescu - șef Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie,  doamna Claudia 
Baicu – șef serviciu - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar suplimentar  de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamente admise, transmis Comisiei noastre de către 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, domnul secretar de stat 
Maricel Popa, a prezentat principalele reglementări ale proiectului de lege. 

Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu principalele prevederi 
cuprinse în inițiativa legislativă, precum: măsurile privind înfiinţarea Departamentului pentru 
Privatizare şi Administrarea  Participaţiilor Statului prin reorganizarea unor instituţii publice centrale 
cu atribuţii în domeniul privatizării; măsurile pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi măsurile pentru eficientizarea 
activităţii de privatizare precum şi pentru dezvoltarea activităţii economice. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, domnul secretar de stat 
Maricel Popa, a răspuns întrebărilor domnilor deputaţi. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport preliminar suplimentar 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 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, cu amendamente admise. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru înființarea 
Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Sculeni”, Pl-x 
565/2014 – fond comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Florin Preda - șef serviciu, Ministerului Afacerilor Interne 
- IGPF, domnul Gheorghe Tiron – șef oficiu juridic, Direcției Generale a Vămilor, domnul director 
general Claudiu Ardeleanu. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de respingere a 
propunerii legislative, transmis Comisiei noastre de către Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a spus că, propunerea legislativă ar trebui 
respinsă, deoarece, potrivit reglementărilor articolului 6 din Legea nr. 84/1992 privind regimul 
zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, ,,înfiinţarea şi delimitarea teritorială a 
zonelor libere, înfiinţarea birourilor vamale şi ale punctelor poliţiei de frontieră se fac prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale 
interesate".  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a afirmat că, în conformitate cu alineatului 
(1) al articolului 15 din  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile articolului 7 din Legea responsabilităţii fiscal-
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bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă trebuia să 
prevadă sursele de acoperire a micşorării veniturilor bugetare. 

Reprezentantul Direcției Generale a Vămilor a afirmat că nu susține adoptarea inițiativei 
legislative, deoarece propunerea legislativă nu este corelată cu dispoziţiile legale care prevăd expres 
categoria actului normativ prin care se pot înfiinţa zonele libere. Iniţiativa legislativă menţionată 
mai sus nu este însoţită de anexe care să conţină delimitarea geografică a zonei libere, precum şi 
suprafeţele de teren din componenţa acesteia. 

Reprezentantul Direcției Generale a Vămilor a afirmat că prin măsurile suplimentare de 
securitate prevăzute de noul Cod vamal al Uniunii Europene, respectiv în Regulamentul (UE) nr. 
952/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 9 octombrie 2013, începând cu data de 1 
mai 2016, plasarea mărfurilor în zone libere nu mai este o destinaţie vamală, ci devine un regim 
vamal, iar mărfurile sunt supuse controlului vamal la intrare. 

De asemenea, propunerea legislativă nu respectă prevederile articolului 33 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de 
impact. 

Domnul deputat Gheorghe Udriște a dorit să menționeze faptul că o astfel de inițiativă 
legislativă, ar trebui regândită și găsită soluția legislativă pentru a o promova, deoarece ar aduce 
numai efecte benefice pentru tot mediul de afaceri situat într-o astfel de zonă liberă. 

Domnul deputat Niculae Florian a dorit să sublinieze faptul că, în urma inițiatei Consiliului 
județean Giurgiu a fost înființată, prin hotărâre de Guvern, Zona Liberă Giurgiu care a adus beneficii 
în zona respectivă, fiind similară, din punct de vedere al beneficiilor, cu un incubator de afaceri sau 
cu un parc industrial. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de respingere a iniţiativei legislative. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.            

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru înfiinţarea Zonei Libere Sculeni şi a 
Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Sculeni". 

            

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
30 aprilie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Propunerea legislativă ”Legea meșteșugarilor artizani”,  Pl-x 110/2015 – studiu; 
2.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal,  PL-x 126/2015 – studiu; 
3.  Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 coroborată 

cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi 
completările ulterioare,   Pl-x 143/2015 – studiu. 

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

 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
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                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

            
                                     
                        Şef serviciu 

                                                                                                                  Graziella Segărceanu 
 
                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                            Alina Hodivoianu 
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