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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

         Bucureşti,  19.12.2017 
        Nr. 4c-1/376 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,  
reformă şi privatizare din  data de 19 decembrie 2017 

 
 

    Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare în ziua de                            
19 decembrie 2017, au început la ora 1700, conform aprobării Biroului permanent al Camerei 
Deputaților. 

La lucrările ședinței comune din data de  19 decembrie 2017, din partea Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Laurențiu 
Nistor, Ghilea Gavrilă, Mocanu Adrian, Itu Cornel, Vișan George -Gabriel, Antal István-János, 
Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, Mihai-Cătălin Botez, Burciu Cristina, Durbacă Eugen, Gheorghe 
Andrei Daniel, Mihalescul Dumitru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra și Tripa Florin -
Dan.  

Domnul deputat Alin Stoica a absentat de la lucrările ședinței comune. Domnul deputat 
Mihai Tudose a fost înlocuit de domnul deputat Mitică-Marius Mărgărit. Domnul deputat Mihai 
Doru Oprișcan a fost înlocuit de domnul deputat Dan Vîlceanu. Domnul deputat Gheorghe Șimon a 
fost înlocuit de domnul deputat Ioan Dîrzu.  

 

  Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
          1. Proiectul de Lege pentru modificarea  art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură 
de urgență,  (PL-x 226/2017)  - fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaţilor. 
             2. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (PL-x 587/2017) – aviz. 

 
     La primul punct al ordinii de zi, dezbaterile s-au desfășurat în ședință comună cu 

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera 
Deputaţilor. 

    Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ de domnul deputat                   
Laurențiu Nistor, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și de 
domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii.  

          La lucrările ședinței comune, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Petre Nicolescu și domnul Gabriel Andrei Țecheră -
director cabinet secretar de stat, iar din partea Ministerului Apărării Naționale, domnul șef serviciu 
Florin Bucur.         

Domnul președinte Iulian Iancu a dorit să sublinieze faptul că, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au dezbătut proiectul de lege menționat mai sus și au înaintat Comisiei pentru 
politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, sesizate în 
fond, un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse.  
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  Membrii celor trei Comisii au analizat proiectul de lege ș i și-au exprimat opiniile în cadrul 
dezbaterilor asupra inițiativei legislative. 
             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,        
cu amendamente admise și respinse. 
 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au continuat cu 
dezbaterea punctului doi al ordinii de zi, şi au fost conduse de domnul deputat Laurențiu Nistor, 
preşedintele Comisiei. 

         Din cauza lipsei inițiatorilor și a  reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice la acest 
punct al ordinii de zi, domnul președinte Laurențiu Nistor le -a  propus membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor inițiativei legislative, cu două săptămâni.  Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

        PREŞEDINTE, 
 

    Laurențiu NISTOR 
 

                                       SECRETAR,   
   

             George-Gabriel VIȘAN     
   
 
  
    
                Consilier parlamentar   
                                                                                                               Alina Cristina Hodivoianu 
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