
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  06.04.2017 
                       Nr. 4c-1/118 

   PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 4, 5 și  6 aprilie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 4 aprilie 2017, în intervalul orar 1500-1800.  

 Din totalul de 19 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toți deputaţii.  
Lucrările au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.                           

Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 
pentru stimularea înființării de noi î ntreprinderi mici și mijlocii ,  procedură de urgență,                    
PL-x 164/2017- AVIZ. 
 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat:  domnul secretar de stat 
Cristian Dima, doamna Claudia Fifea – consilier personal și domnul Adrian Panait – director, 
iar din partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu – președinte al Comisiei 
Naționale de Prognoză și doamna Mihaela Spiridon – consilier. 

 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a făcut o scurtă prezentare a principalelor 
reglementări cuprinse în inițiativa legislativă.  

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,  
domnul secretar de stat Cristian Dima, a dorit să sublinieze faptul că, ministerul  susține 
aprobarea inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, domnul secretar de stat Cristian Dima, a spus că ministerul are o serie de 
amendamente cu privire la inițiativa legi slativă, pe care le va înainta Comisiei de fond, și 
anume, Comisiei pentru industrii și servicii. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul președinte Ion Ghizdeanu a 
precizat că este de acord cu avizarea favorabilă a inițiativei legislative , în forma adoptată de 
Senat. 

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să precizeze că se impun câteva modificări 
la articolul 4 din ordonanța de urgenţă a Guvernului. În acest sens, la obligațiile pe care le are 
întreprinderea beneficiară de ajutor minimis în condițiile programului ”Start-up                        
Nation-România”, menținerea locurilor de muncă pentru angajați să fie redusă de la minim               
3 ani la 1 an, respectiv, menținerea unui singur loc de muncă, faţă de două locuri de muncă, 
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aşa cum prevede ordonanţa de urgenţă a Guvernului.  Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a 
argumentat necesitatea acestor modificări, în sensul în care prin inițiativa legislativă se 
urmărește, în primul rând, creșterea numărului de afaceri și nu de locuri de muncă. 

Reprezentantul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,  
domnul secretar de stat Cristian Dima, a spus că ministerul a formulat un amendament în acest 
sens, pe care îl va susține la Comisia de fond, și anume, Comisia pentru industrii și servicii. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat faptul c ă, prin inițiativa legislativă , 
Guvernul urmărește crearea de locuri de muncă pentru întreprinzătorii din rândul tinerilor și 
mai ales, din cel al șomerilor , printr-o serie de facilități speciale acordate acestor întreprinderi 
mici și mijlocii. De asemenea, domnul președinte Laurențiu Nistor a subliniat faptul că, pentru 
a beneficia de toate aceste facilități  speciale, pentru aceste întreprinderi mici și mijlocii există 
și un număr de obligații specifice care trebuie îndeplinite.  

Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral a subliniat că este de acord cu prevederile 
acestei inițiative dar, ar dori să  știe care va fi impactul asupra mediului de afaceri, propunând 
ca peste un an, reprezentantul ministerului să vină în Parlament cu o situație a supra influenţei 
aduse prin inițiativa legislativă asupra mediului economic. 

Domnul Adrian Panait, director în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, a precizat faptul că prin programe similare de stimulare a mediului 
de afaceri, până în prezent s-au creat 7000-8000 de locuri de muncă pentru tineri și mai ales 
pentru absolvenții care nu își găseau loc de muncă, încadrându-se în categoria șomerilor. 

Domnul deputat Mihai-Cătălin Botez a dorit să știe câte dintre locurile de muncă astfel 
create, în urma acestor programe speciale, s-au menținut și în prezent. De asemenea, a dorit să 
știe câte dintre aceste idei de afaceri au avut succes. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le -a propus membrilor Comisiei                                 
avizarea favorabilă a inițiativei legislative,  în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

în ziua de  5 aprilie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 şi în ziua de                
6 aprilie 2017, în intervalul orar 830-1230 ,  având următoarea ordine de zi:  

 

           1. Propunerea legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010  – studiu;  
 2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010  – studiu.  
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  

într-o şedinţă ulterioară.  
  

 

               PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
 

                                                           SECRETAR,  
 

                                 Cornel  ITU       
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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