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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 

în ziua de 25 martie 2014. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi și anume: 

Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu 
Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel-Ionel, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László-Ődőn, 
Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, 
Neacşu Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, Smarandache 
Miron-Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu 
Sergiu-Constantin. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.  
 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Ion Ghizdeanu, Președinte Comisia  Națională de 
Prognoză și doamnele Gheorghiţa Toma, şef serviciu, Antoaneta Neagoe Marusec, 
şef serviciu şi Mihaela Cristea, consilier; Federaţiei Patronale din Industria 
Materialelor de Construcţii din România: domnul Laurenţiu Bogatu, secretar 
general şi doamna Anca Mărgineanu, director executiv; Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale: domnul Aurel Gheorghe, director general; Romtelecom: domnii 
Răzvan Ionescu si Adrian Ionescu, director, doamna Ileana Neamţu, consultant şi 
domnul Lucian Lumezeanu, consultant. 
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; 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=389&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=120&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=186&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=186&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=3&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=32&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=37&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=51&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=63&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=68&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=129&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=142&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=152&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=159&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=214&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=244&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=255&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=274&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=336&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=336&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=358&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=393&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=394&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=399&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=399&cam=2&leg=2012
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   2. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, procedură de urgenţă, PL-x 109/2014 – 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. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea 
dezbaterilor, invitarea mai multor reprezentanti ai unor societăți comerciale 
precum și amânarea avizării acestei iniţiative legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 
urgenţă, PL-x 109/2014 – aviz. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea 
dezbaterilor, invitarea mai multor reprezentanti ai unor societăți comerciale 
precum și amânarea avizării acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 26 martie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului     
nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire 
la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu-
Mureş, precum şi a societăţilor filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – 
S.A., procedură de urgenţă,  PL-x 117/2014  – 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 martie 2014, începând cu orele 8,30, cu 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 



 3

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                
PL-x 16/2014  – 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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