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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 28 și 29 noiembrie 2017 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de              
28 noiembrie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1800.  

  La lucrările Comisiei din data de 28 noiembrie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Antal István-János, Oana-Mioara Bîzgan-
Gayral, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe Andrei Daniel, Pistru-Popa Eusebiu-
Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin și Tripa Florin-Dan. 

Domnii deputați Mihai Tudose, Gheorghe Șimon și Mihai Doru Oprișcan au absentat de la lucrările 
Comisiei. Domnul deputat Dumitru Mihalescu a absentat de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de 
odihnă. Domnul deputat George-Gabriel Vișan a fost înlocuit de domnul deputat Petru-Sorin Marica. 

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. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor 

terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, PL-x 453/2017 – 
aviz; 

2. Proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a Rom âniei – Eximbank  S.A.,  
PL-x 457/2017  – aviz; 

3. Proiectul de Lege privind anularea unor obligații fiscale, PL-x 458/2017  – aviz;  
4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația 

pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, 
la  6 septembrie 2017, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, PL-x 459/2017  – aviz; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PL-x 483/2017 – aviz comun cu Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare, Comisia economică, industrii și servicii 
și Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din Senat. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind unele măsuri de regim 
fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități 
economice autorizate, PL-x 453/2017 – aviz. 
 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege cu două săptămâni, întrucât reprezentanții Guvernului nu au fost prezenți la lucrările 
ședinței. Propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
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La punctul doi al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind funcționarea Băncii de 
Dezvoltare a României – Eximbank S.A.,  PL-x 457/2017  – aviz. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege cu două săptămâni, întrucât reprezentanții Guvernului nu au fost prezenți la lucrările 
ședinței. Propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind anularea unor obligații 
fiscale, PL-x 458/2017  – aviz. 

La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna consilier Manuela Anania și domnul 
consilier Andrei Scănteie. 

În vederea clarificării unor aspecte privind conținutul inițiativei legislative, domnul vicepreședinte 
Găvrilă Ghilea le-a propus domnilor deputați amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege cu două săptămâni, având în vedere aspectele menționate mai sus și faptul că la data 
ședinței Comisia nu a primit punctul de vedere al Guvernului. Propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de 
voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind 
privilegiile și imunitățile OIAC, semnat la Haga, la  6 septembrie 2017, Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată, PL-x 459/2017  – aviz. 

 La dezbaterile ședinței Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au participat, în 
calitate de invitați, din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul secretar de stat Victor Micula și 
domnul Pietro Pavoni- ministru consilier.  

În urma dezbaterilor, domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. Propunerea a fost aprobată cu  
unanimitate de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, PL-x 
483/2017 – aviz comun cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru dezvoltare și strategie economică  din 
Senat. 

 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor asupra 
proiectului de lege cu o săptămână, întrucât reprezentanții Guvernului nu au fost prezenți la lucrările 
ședinței comune cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare . 
Propunerea a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de     
29 noiembrie 2017, în intervalul orar 1500-1800, având următoarea ordine de zi:  
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, 
incubație și de creștere în sectorul avicol, PL-x 470/2017  – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a c rescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducție,  PL-x 471/2017  – studiu. 

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

                PREŞEDINTE, 
 

            Laurențiu NISTOR  
                                                                  p. SECRETAR, 
 

                                                             Petru-Sorin MARICA 
                                                                                                      Consilier parlamentar  
                                                                                         Alina Cristina Hodivoianu 
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