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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 22 octombrie 2013. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi. Domnii 
deputaţi Georgică Dumitru, Andrei Dominic Gerea şi Nicolae Bănicioiu au absentat 
de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Şedinţa Comisiei a avut 
următoarea ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau 
majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţi majoritară,, Pl-x 353/2013 
– aviz. 
        2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,, Pl-x 354/2013 – aviz. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau 
indirect o participaţi majoritară, Pl-x 353/2013 – aviz. 

 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 

din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Ion Ghizdeanu, 
domnul director general Doru Dudaş şi doamna Mihaela Cristea– expert superior. 

Domnul secretar de stat Ion Ghizdeanu a prezentat membrilor comisiei 
principalele reglementări aduse prin iniţiativa legislativă.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 

 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, Pl-x 354/2013 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Ion Ghizdeanu, 
domnul director general Doru Dudaş şi doamna Mihaela Cristea– expert superior. 

 
 Domnul secretar de stat Ion Ghizdeanu le-a prezentat membrilor comisiei 
principalele reglementări ale iniţiativei legislative.  
De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a făcut precizări cu 
privire la modalităţile de încasare a impozitului aferent veniturilor din activităţi 
agricole, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Domnii deputaţi din cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au considerat că există un impact asupra activităţii primăriilor, având în 
vedere că pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă acestea vor avea o 
responsabilitate în plus, de colectare a acestor impozite. In acest scop primăriile vor 
trebui să angajeze personal care să se ocupe de această activitate.  

Astfel, domnii deputaţi au mai considerat că ar trebui găsită o soluţie pentru 
cooptarea şi co-interesarea primăriilor de a colecta acest impozit. În acest scop se 
doreşte ca,  în bugetul pe anul 2014, să se găsească resursele necesare pentru ca, la 
nivelul primăriilor, personalul să fie remunerat pentru această nouă activitate. În 
acest fel s-ar impulsiona această activitate de colectare a impozitelor pe venitul 
agricol şi astfel va creşte gradul de colectare pentru acest impozit iar statul, chiar 
dacă va avea cheltuieli privind personalul primăriilor pentru această activitate, per 
total va câştiga, prin creşterea gradului de colectare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 

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

lucrările în ziua de 23 octombrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare,                 
PL-x 359/2013– studiu. 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei,  PL-x 435/2012– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 24 octombrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 75/2013 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru 
Energie, PL-x 374/2013– studiu. 

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:   

Alina Hodivoianu 
        Anca Chiser 
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