
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  23.06.2016 
                        Nr. 4c-1/156 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 21, 22 și 23 iunie 2016 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 21 iunie 2016, în intervalul orar 1600-1700, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  
8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și 
unele măsuri fiscal-bugetare, procedură de urgență, PL-x 269/2016 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației 
publice centrale, procedură de urgență, PL-x 271/2016 – 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 22 iunie 2016, în intervalul orar 900-1000, respectiv, 1500-1900. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 22 de deputați.  
Domnul secretar Georgică Dumitrică a lipsit de la lucrările Comisiei, aflându-se în 

concediu de odihnă.  
Lucrările au fost conduse de către domnul secretar Cornel Itu, preşedintele de 

ședință al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

  1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 41/1994 
privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății 
Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare , 
Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată,  Pl-x 79/2016- AVIZ; 
           2. Propunerea legislativă privind abrogarea articolului nr. 291 din                             
Legea audiovizualului  nr. 504/2002, Camera Deputaților fiind primă Camera  
sesizată,  Pl-x 81/2016- AVIZ;  
           3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență                           
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ,                                                 
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Pl-x 152/2016- AVIZ; 
           4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                  
nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate 
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare, procedură de urgență, PL-x 269/2016- AVIZ;  
 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației 
publice centrale, procedură de urgență, PL-x 271/2016- AVIZ; 
 6. Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități , Raport 
suplimentar, retrimitere din Plenul Camerei Deputaților în vederea unei noi examinări 
în fond,  PL-x 26/2016 - FOND. 
 
 La primul punct al ordinii de zi

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea  Societății Române de Televiziune (T.V.R.): domnul Marin Drumcea – coordonator 
cu atribuții de director al Departamentului Juridic.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art. 27 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea 
Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare , Camera Deputaților fiind prima  Cameră 
sesizată,  Pl-x 79/2016- AVIZ.  

 Reprezentantul Societății Române de Televiziune (T.V.R.), domnul director Marin 
Drumcea, a dorit să sublinieze faptul că, punctul de vedere al TVR cu privire la această 
inițiativă legislativă este negativ. Astfel, domnul director Marin Drumcea, a subliniat faptul 
că, în opinia instituției pe care o reprezintă, această propunere legislativă contravine 
prevederilor Constituției României, republicată.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată de iniţiatori. 
          Pe punctul doi al ordinii de zi

           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                       
(o abținere),  avizarea favorabilă a propunerii legislative, în forma prezentată de 
iniţiatori. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
abrogarea articolului nr. 291 din Legea audiovizualului  nr. 504/2002, Camera 
Deputaților fiind prima Cameră sesizată, Pl-x 81/2016- AVIZ. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Agriculturii, Silviculturii și Dezvoltării Rurale, domnul secretar general 
adjunct Lucian Dumitru.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, Pl-x 152/2016- AVIZ. 

 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Silviculturii și Dezvoltării Rurale, domnul 
secretar general adjunct Lucian Dumitru, a precizat faptul că ministerul nu susține 
aprobarea inițiativei legislative. 
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           Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că propunerea legislativă nu se justifică întrucât, potrivit 
dispoziţiilor art. 238 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, la data intrării în vigoare 
a legii, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006,  cu 
modificările și completările ulterioare  se abrogă. Prin urmare, inițiativa legislativă a 
rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 
 Pe punctul patru al ordinii de zi

           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                        
(o abținere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  8/2016 privind unele măsuri 
financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, 
procedură de urgență, PL-x 269/2016- AVIZ.  

Pe punctul cinci al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, doamna 
secretar de stat Anca Magdalena Chiser.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administrației publice centrale , procedură de urgență ,                      
PL-x 271/2016- AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri, doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser, le-a prezentat membrilor 
Comisiei principalele prevederi cuprinse în ini țiativa legislativă. 
           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
 Pe punctul șase al ordinii de zi

Domnul deputat Mircea Titus Dobre, inițiatorul acestei  inițiative legislative, a dorit 
să precizeze faptul că susține Raportul întocmit de Comisie în data de 19 aprilie 2016, cu 
un amendament pe care dorește să-l prezinte membrilor Comisiei. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind impozitul 
specific unor activități , Raport suplimentar, retrimitere din Plenul Camerei 
Deputaților în vederea unei noi examinări în fond,  PL-x 26/2016 - FOND. 

Domnul deputat Horia Grama, a făcut unele precizări în legătură cu efectele benefice 
pe care le aduce inițiativa legislativă.  

Astfel, proiectul de lege aduce beneficii atât în domeniul creșterii veniturilor la 
bugetul de stat (datorită creșterii gradului de colectare la buget), respectiv, determină 
scăderea evaziunii fiscale prin diminuarea numărului de agenți economici care acum se 
află în zona gri a economiei (declarând doar o parte din profitul obținut și exportând o 
parte considerabilă din acest profit, prin intermediul companiilor offshore). 
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Domnul deputat László Ődőn Fejér a dorit să sublinieze faptul că nu este de acord cu 
prevederile acestei inițiative legislative.  De asemenea, domnul deputat László Ődőn Fejér 
le-a prezentat membrilor Comisiei un amendament la textul inițiativei legislative. 
 Domnul președinte  de ședință, Cornel Itu,  a supus la vot amendamentul domnului 
deputat Mircea Titus Dobre. Cu majoritate de voturi (o abținere) amendamentul domnului 
deputat Mircea Titus Dobre a fost aprobat. 

Domnul președinte de ședință, Cornel Itu,  a supus la vot amendamentul domnului 
deputat László Ődőn Fejér. Amendamentul domnului deputat László Ődőn Fejér a fost 
respins, cu majoritate de voturi (două voturi împotrivă).  
 Domnul președinte  de ședință  Cornel Itu, a supus la vot inițiativa legislativă, cu 
amendamentele admise și un amendament respins.  
           În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), să întocmească un raport 
suplimentar prin care supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare 
proiectul de Lege privind impozitul specific unor activităţi, cu amendamente admise și  
un amendament respins. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 23 iunie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației 
agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, 
PL-x 142/2016 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 

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

   VICEPREŞEDINTE, 
 
       Aurel VAINER 
                                               SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU        
      
               

Consilier parlamentar:                                                                                                                                                                                                                                                        
                     Alina Cristina Hodivoianu                                   
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