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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 30 și  31 mai 2017 
 

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

  La lucrările Comisiei din data de 30 mai 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal István-
János, Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, 
Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-
Alin, Tripa Florin-Dan, Mihai Tudose  și Vișan George-Gabriel.  

Lucrările Comisiei 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. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Pl-x 203/2017- AVIZ.  
 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât inițiatorii nu precizează sursele de acoperire a 
minusului de venituri, așa cum prevede atât   art. 138 alin. (5) din Constituția României, republicată cât și               
art. 15 alin. (1) din  Legea nr. 500/2002 privind finan țele publice, cu modificările și completările ulterioare.      

Domnul președinte Laurențiu Nistor a propus avizarea negativă a inițiativei legislativă .                      
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi  (3 voturi împotrivă).                                                  

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de                  
31 mai 2017, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1300-1630   având următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) ,                                        
PL-x 801/2015  – studiu.  

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