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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 

Deputaților şi-a început lucrările în ziua de  30 septembrie 2014. 
Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  25 de deputaţi, domnul 

deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de către preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose.  
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea liderilor grupurilor parlamentare, privind alegerea unui nou  
vicepresedinte al Comisiei, domnul Marian Neacșu. 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare, PLx 365/2014 –aviz. 
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,              
Plx 374/2014-aviz. 
4. Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, Plx 375/2014 – aviz. 
5. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut 
pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea 
economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014, PLx 416/2014 – aviz. 
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, PLx 419/2014 – aviz. 
7. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori - PLx 337/2014 – aviz. 
8. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori PLx 345/2014 – aviz. 
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9. Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,               
Plx 373/2014 – aviz 
10.  Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societăţii 
comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014, Plx 387/2014 – aviz. 
11. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   
nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,           
PLx 539/2013 – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
12.  Proiect de Lege privind economia socială - PLx 335/2014 – raport comun cu 
Comisia pentru industrii si servicii și Comisia pentru muncă si protecția socială. 
13. Proiect 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 actionar a statului la anumiţi operatori 
economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,             
PLx 442/2014 – raport comun cu Comisia pentru industrii si servicii. 
14.  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul  
Economic și social european si Comitetul Regiunilor Cercetarea si inovarea ca 
surse de reînnoire a creșterii, COM (2014) 339 – examinare în fond. 
15. Audierea candidaţilor propuşi pentru ocuparea funcțiilor vacante din 
cadrul Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţă comună 
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.  

Pe primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea liderilor 
grupurilor parlamentare, privind alegerea unui nou  vicepreședinte al Comisiei, 
domnul deputat Marian Neacșu. 

În data de 16 septembrie 2014, Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare a fost sesizată cu adresa, înregistrată sub nr. 4c-1/174 din 16 
septembrie 2014, prin care a fost transmisă componenţa biroului Comisiei, aşa 
cum a fost negociată de liderii tuturor grupurilor parlamentare din cadrul Camerei 
Deputaţilor la începutul lunii septembrie 2014. Prin adresa menţionată mai sus, 
componenţa funcţiilor din cadrul biroului Comisiei, este următoarea:  
- Preşedinte – domnul Mihai Tudose, deputat PSD                                   
- Vicepreşedinte – domnul Alexandri Nicolae, deputat PC-PLR 
- Vicepreşedinte – domnul Marian Neacşu, deputat PSD 
- Vicepreşedinte – domnul Aurel Vainer, deputat Minorităţi  
- Secretar – domnul Georgică Dumitru, deputat PC-PLR 
- Secretar – domnul Cornel Itu, deputat PSD 

În urma analizării adresei privind noua componenţă a biroului Comisiei, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului 
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Marian Neacşu în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Pe punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 
de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, PLx 365/2014 –aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă, cu un 
amendament admis, a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare. 

Pe punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunere legislativă pentru 
modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, Plx 374/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii 
legislative legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.  

Pe punctul patru al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,              
Plx 375/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii 
legislative pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare 
privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 
iunie 2014, PLx 416/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului 
de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici 
de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 17 iunie 2014, în forma prezentată de inițiator. 

Pe punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, PLx 419/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului 
de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în forma 
adoptată de Senat. 
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Pe punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
pentru consumatori, PLx 337/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă),  avizarea 
negativă a proiectului de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori. 

Pe punctul opt al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, PLx 345/2014 – aviz; 

Prezenta propunere legislativă urmăreşte protejarea consumatorilor care au 
credite în valută de majorarea ratelor bancare cauzate de fluctuaţia cursului de 
schimb valutar precum și corectarea expunerii consumatorilor de credite în valută la 
riscurile generate de fluctuaţiile cursului de schimb valutar, prin măsuri care să 
protejeze consumatorii de bună credintă care se confruntă, independent de voinţa 
lor, cu greutatea sau imposibilitatea de a-şi achita ratele lunare la bancă; 

Prezenta propunere legislativa stabilește ca, în momentul depăşirii cu 20 % a 
valorii creditului iniţial, din cauza fluctuaţiilor de curs valutar, băncile vor fi 
obligate să informeze clientul asupra acestui fapt, clientul beneficiind de  
posibilitatea de a opta pentru conversia în moneda care îl avantajeaza mai mult; 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 
vot  împotrivă),  avizarea favorabilă, cu amendamente admise, a proiectului  de 
lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori. 

Pe punctul noua al ordinii de zi, a fost înscrisă propunere legislativă pentru 
modificarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, Plx 373/2014 – aviz; 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale si anume abrogarea  Titlului IX3 "Impozitul pe construcţii" şi restituirea, în 
termen de 90 de zile, a sumelor încasate de la contribuabili până la momentul 
intrării în vigoare a abrogării. 

În urma dezbaterilor,a reiesit faptul că, în vederea încadrării în deficitul 
bugetar precum şi respectării obiectivului stabilit prin programul de guvernare, de 
creştere a veniturilor bugetare, a fost necesară lărgirea bazei de impozitare. 
Propunerea iniţiatorilor de diminuare a veniturilor bugetului de stat, fără indicarea 
unei alte surse de finanţare, este contrară prevederilor Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice.  

In urma votului, membrii Comisiei au  hotărât, cu unanimitate  de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea art.I din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

Pe punctul zece al ordinii de zi a fost înscrisă propunere legislativă pentru 
desemnarea activului functional al societăţii comerciale Fortus SA Iaşi unitate 
strategică de imptranţă naţională şi suplimentară bugetului Ministerului Finaţelor 
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publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pentru anul 2014, Plx 387/2014 – aviz; 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi (o abtinere),  avizarea negativă a 
propunerii legislative pentru desemnarea activului functional al societăţii 
comerciale Fortus SA Iaşi unitate strategică de imptranţă naţională şi suplimentară 
bugetului Ministerului Finaţelor publice din Fondul de rezervă bugetară al 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014. 
 Pe punctul unsprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,  PLx 539/2013 – raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

Domnul președinte Mihai Tudose a subliniat faptul că s-a primit Raport 
preliminar, de adoptare a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pe care l-au 
înaintat Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare.  

Membrii celor două Comisii au analizat Decizia  Curţii Constituţionale               
nr. 447/2013 prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, şi au luat act de faptul că soluţiile legislative propuse 
de către iniţiator au fost preluate integral într-un alt proiect de lege, care a devenit  
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Pe punctul doisprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege 
privind economia socială - PLx 335/2014 – raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii și Comisia pentru muncă si protecția socială; 

Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat membrilor Comisiei faptul că 
membrii Comisiei pentru industrii si servicii au examinat iniţiativa legislativă și au 
întocmit Raport preliminar de adoptare a proiectului de lege privind economia 
socială, cu amendamente admise, pe care l-au înaintat Comisiei pentru politică 
economică, reformă si privatizare.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să întocmească un Raport preliminar comun, pe care să-l 
înainteze Comisiei pentru muncă si protecția socială, prin care să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege privind 
economia socială, cu amendamente admise. 

 Pe punctul treisprezece 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 
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capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg 
din calitatea de actionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, PLx 442/2014 – raport 
comun cu Comisia pentru industrii si servicii; 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport 
preliminar 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 paisprezece al ordinii de zi,  a fost înscrisă Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și social 
european si Comitetul Regiunilor Cercetarea si inovarea ca surse de reînnoire a 
creșterii, COM (2014) 339 – examinare în fond;  

Prezenta comunicare  analizează modul în care potențialul cercetării și inovării 
ca vectori ai reînnoirii creșterii poate fi maximizat prin creșterea calității 
investițiilor în cadrul strategiilor de consolidare fiscală favorabile creșterii ale 
statelor membre. 

Având în vedere persistența unor condiții bugetare dificile, este esențială 
maximizarea impactului cheltuielilor publice prin îmbunătățirea calității acestora. 
Prin urmare, investițiile publice trebuie să fie însoțite de reforme cuprinzătoare ale 
sistemelor de cercetare și inovare, inclusiv prin consolidarea efectului de levier al 
cheltuielilor publice asupra investițiilor private. Guvernele trebuie să dezvolte 
modalități și scopuri mai inteligente de investiții, și, acționând astfel, ar trebui să se 
inspire din abordarea strategică îndrăzneață dezvoltată în cadrul inițiativei 
emblematice intitulate „Uniunea inovării” și al agendei Spațiului European de 
Cercetare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și social european si Comitetul Regiunilor - Cercetarea si inovarea ca 
surse de reînnoire a creșterii, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor.        

         
                                                                                                              
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 

Deputaților şi-a continuat lucrările în ziua de 30 septembrie 2014, ora 10,00, 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.  
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Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  25 de deputaţi, 
domnul deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ, de către preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose, 
respectiv domnul Viorel Stefan, presedintele Comisiei de buget, finanţe şi bănci, din 
cadrul Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa Comisiei a avut un singur punct pe ordinea de zi si anume: 
1. Audiere candidaţi propuşi pentru ocuparea funcțiilor vacante din 

cadrul Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
Au participat în calitate de invitaţi, în vederea audierii, candidații înscriși 

pentru ocuparea funcțiilor de prim-vicepreședinte-membru executiv, vicepreședinte-
membru executiv, respectiv pentru funcția de membru neexecutiv ai Consiliului 
Autorității pentru Supraveghere Fiscală și anume: 
- pentru functia de prim-vicepreședinte – domnul COCA CONSTANTINESCU 
Gheorghe Cornel. 
-  pentru funcția de vicepreședinte: domnul VORNICEANU Marius. 

- pentru functia de membru neexecutiv: doamna SAVA Cătălina, domnii 
ARMEANU Stefan, GAVRILĂ Alexe, NANCU Dumitru, ALBU Gheorghe. 
  Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute 
la art. 9 alin. (1) și (2) și au efectuat selecția candidaților la funcțiile de prim-
vicepreședinte-membru executiv, vicepresedinte-membru executiv respectiv de 
membru neexecutiv din cadrul Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
constatând  că: 
- Domnul NANCU Dumitru, nu îndeplinește conditiile de elgibilitate prevăzute de 
legea de organizare si functionare a Autorității de Supraveghere Financiară și nu   
s-a prezentat în fața comisiilor parlamentare reunite. 
- Domnul GAVRILĂ Alexe nu s-a prezentat în fata comisiilor parlamentare 
reunite. 
- Domnul ALBU Gheorghe nu a depus toate documentele solicitate pentru 
depunerea candidaturii, în termenul prevazut de lege și nu s-a prezentat în fața 
comisiilor parlamentare reunite. 
   Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor 
profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor de 
specialitate. 
  După audierea fiecărui candidat în parte, s-a trecut la vot.  
  În urma votului exprimat de membrii celor patru Comisii, candidaţii care au 
obţinut votul necesar pentru ocuparea funcţiilor pentru care s-au înscris, sunt 
următorii: 
- pentru funcția de prim-vicepreședinte, membru executiv – domnul COCA 
CONSTANTINESCU Gheorghe Cornel: unanimitate de voturi; 
- pentru funcția de vicepreședinte, membru executiv, sectorul asigurarilor - 
reasigurarilor (mandatul începe la data expirării mandatului la Curtea de Conturi: 
domnul VORNICEANU Marius: majoritate de voturi (o abtinere); 
- pentru funcția de membru neexecutiv: domnul ARMEANU Stefan: unanimitate 
de voturi; 
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 In urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună Plenului    
Parlamentului, numirea, în cadrul Consiliului Autorității de Supraveghere  Fiscală, 
în funcţia de: 
- prim-vicevicepreşedinte, membru executiv - domnul COCA 
CONSTANTINESCU Gheorghe Cornel; 
- vicepreședinte-membru executiv - domnul VORNICEANU Marius; 
- membru neexecutiv - domnul ARMEANU Stefan. 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de  01 octombrie 2014, începând cu orele 10,00, continuând în 
intervalul 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, Plx 303/10.06.2014 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, care potrivit art. 65 alin. (2) 
lit. b) din Constituţia României, republicată, comun cu comisiile similare ale 
Senatului, PLx 413/2014 – studiu; 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  25 de deputaţi, domnul 
deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 

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 ziua de  02 octombrie 2014, începând cu orele 08,30, cu următoarea 
ordine de zi:  

1.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, PLx 435/2012 – studiu; 

2.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, care potrivit art. 65 alin. 
(2) lit. b) din Constituţia României, republicată, comun cu comisiile similare ale 
Senatului, PLx 413/2014 – studiu; 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  25 de deputaţi, 
domnul deputat Gheorghe Udriște a absentat de la lucrările Comisiei. 

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

 
 
         PREŞEDINTE 
       Mihai TUDOSE 
 
                                              SECRETAR   
                          Cornel ITU  
 
 
                                                       Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                                                 Anca Chiser  
                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
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