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

lucrările în ziua de 25 februarie 2014. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat  23 deputaţi. Domnii 

deputaţi Sergiu-Constantin Vizitiu 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 de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de 
urgenţă, PL-x 16/2014 - aviz; 
      2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 
privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană”, procedură de urgenţă, PL-x 70/2014 – aviz. 
              
     Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                  
PL-x 16/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea  Ministerului Economiei - Departamentul pentru Intreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism: doamna ministru Maria Grapini. 

Membrii Comisiei au propus desemnarea unui grup de lucru care, alături de  
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice si ai Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism să analizeze  iniţiativa 
legislativă, în vederea unei mai bune corelări legislative. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Grupul de lucru va fi format 
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din cinci membri ai Comisiei, respectiv domnii deputaţi Aurel Vainer, Cornel Itu, 
Dumitru Georgică, Andrei Dominic Gerea si Fejér László Ődőn. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,   
amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor asupra iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, procedură de urgenţă,                 
PL-x 70/2014 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: doamna 
Maria Magdalena Racoviţă-JalovaVoinea – şef serviciu şi doamna consilier Liliana 
Stoica.  

Reprezentanta Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
doamna Maria Magdalena Racoviţă-JalovaVoinea, şef serviciu a prezentat 
principalele modificări cuprinse în iniţiativa legislativă. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma adoptată de Senat. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 26 februarie 2014, 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 privind economia socială, Pl-x 25/2014  – studiu. 
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 27 februarie 2014, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării 
prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi 
anularea licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această 
metodă,  Pl-x 469/2013  – studiu. 

In 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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