
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  08.09.2016 
                        Nr. 4c-1/181 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 6, 7 și 8 septembrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 
septembrie 2016, în intervalul orar 1430-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 6 septembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, 
Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László 
Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-Luigi Măduță, 
Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel. Domnul deputat Miron Alexandru 
Smarandache a lipsit de la lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihnă.  

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 modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, 
precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia,  PL-x 142/2016- AVIZ; 
           2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  PL-x 295/2016- 
AVIZ;  

 3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,Realizarea Agendei privind piața unică pentru 
susținerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor" , COM(2016) 361 final - 
examinare în fond; 

4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiun ilor ,,Europa investește din nou. Bilanțul Planului de 
investiții pentru Europa și etapele următoare", COM(2016) 359 final - examinare în fond; 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul  Regiunilor ,,O agendă europeană pentru economia colaborativă", COM(2016) 356 
final - examinare în fond. 
 La primul punct al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris 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- AVIZ. 

          Pe punctul doi al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,  PL-x 295/2016- AVIZ. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

            În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s -a hotărât, cu unanimitate de 

 a fost înscrisă inițiativa Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor ,,Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținer ea creării de locuri de muncă, a creșterii 
economice și a investițiilor", COM(2016) 361 final - examinare în fond. 
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voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor ,,Realizarea Agendei privind piața unică pentru susținerea creării de locuri de mun că, a creșterii 
economice și a investițiilor", care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       

Pe punctul patru al ordinii de zi

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s -a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor ,,Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele următoare", 
care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       

 a fost înscrisă inițiativa Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor ,,Europa investește din nou. Bilanțul Planului de investiții pentru Europa și etapele 
următoare", COM(2016) 359 final - examinare în fond. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s -a hotărât, cu În urma 
dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s -a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,, O agendă europeană pentru 
economia colaborativă", care va fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       

 a fost înscrisă inițiativa Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  ,,O 
agendă europeană pentru economia colaborativă", COM(2016) 356 final - examinare în fond. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 7 
septembrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630,

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, PL-x 180/2012 – studiu; 

 cu următoarea ordine de zi: 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  
Pl-x 383/2014 – studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  PL-x 272/2015 – 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 8 
septembrie 2016, în intervalul orar 1000-1230

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, PL-x 180/2012 – studiu; 

, cu următoarea ordine de zi: 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260 din   4 noiembrie 2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  
Pl-x 383/2014 – studiu; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,  PL-x 272/2015 – 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      

                                                                                                              Şef serviciu 
                                                                                                                                                         Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                                       Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                          Alina Cristina Hodivoianu   
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