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                                           PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 23, 24 şi 25 noiembrie 2010 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 23 noiembrie 2010. 

La lucrările Comisiei din data de 23 noiembrie au fost prezenţi 21 deputaţi din 
totalul de 22 de membri, domnul deputat Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 

La lucrările Comisiei din data de 24 şi 25 noiembrie au fost prezenţi 20 deputaţi 
din totalul de 21 de membri, domnul deputat Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor: domnul 
Marin Cojoc, director general adjunct, doamna Eladia Prandea, şef serviciu, doamna 
Lucica Diaconescu, şef serviciu, doamna Mihaela Cernăzeanu, consilier juridic; 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Capră – secretar de stat, domnul 
Jan Vraciu, director, domnul Radu Comşa, consilier al ministrului, Daniel Marinescu, 
director; Ministerul Economiei, comerţului şi mediului de afaceri, domnul Victor Vlad 
Cazana, sef oficiul OPSPI, domnul Cornel Bobâlcă, director; domnul Tudor Panduru, 
expert, doamna Diana Manolache, expert; Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
doamna  Marinela Nemeş – director general; Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID), domnul Marius Bulugea – director general; Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi  Monitorizarea Achiziţiilor Publice, doamna 
Alexandra Mihai, expert; Consiliului Concurenţei, domnul Mircea Valentin, consilier de 
concurenţă şi domnul Albert Almos, senator, în calitate de iniţiator. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.Proiectul de lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-

teritoriale, procedură de urgenţă, PLx 540/2010 – AVIZ. 
2.Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurenţei nr 21/1996, procedură 
de urgenţă, PLx 605/2010 – AVIZ. 

 3.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedură de 
urgenţă, PLx 606/2010 – AVIZ. 
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4.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale, Plx 661/2010 – AVIZ. 

5.Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, Plx 663/2010 – AVIZ. 

6.Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul 
licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finanţate 
de Uniunea Europeană, procedura de urgenţă, PLx 598/2010 – FOND. 

7.Proiectul de lege pentru modificarera art.13 alin 3 lit a) din Legea nr.15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi 
comerciale. PLx 550/2010 – FOND. 

8.Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale PLx 553/2010 – FOND. 

9.Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
PLx 579/2010 – FOND. 

10.Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Plx 613/2010 – FOND. 

Sedinta a început cu dezbaterea primului punct, al ordinii de zi. 
Pe primul punct al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege 

privind criza financiară si insolventa unităţilor administrativ-teritoriale, procedura de 
urgenţă, PLx 540/2010. 

  În urma examinării opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestui proiect de 
lege. 

Pe al doilea punct al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea si 
completarea Legii concurenţei nr 21/1996, procedură de urgenţă, PLx 605/2010. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul Mircea Valentin, consilier de 
concurenţă, a prezentat, pe scurt acest proiect legislativ şi principalele sale reglementări.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul Mircea Valentin, consilier de 
concurenţă, a adăugat faptul că, prin schimbările preconizate se urmăreşte  o modificare 
şi o completare a cadrului legal existent, modificare şi completare de natură a asigura 
respectarea şi aplicarea eficientă de către România, în calitate de stat membru, prin 
intermediul Consiliului Concurenţei, a principiilor comunitare incidente în materie de 
concurenţă. Necesitatea modificării de urgenţă a cadrului legal incident în materie de 
concurenţă decurge şi din  agravarea situaţiei economice pe fondul crizei, care conduce 
la crearea premiselor favorabile manifestării comportamentelor anticoncurenţiale.  

Prin modificările propuse a fi aprobate, prin prezentul proiect de ordonanţă de 
urgenţă, Consiliul Concurenţei primeşte instrumente noi, de natură a asigura combaterea 
promptă şi eficientă a practicilor comerciale incorecte.  
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Domnia sa a adăugat faptul că, prin prezentul act normativ se propun, totodată şi 
schimbări care răspund unor probleme evidenţiate în practica Consiliului Concurenţei, 
fiind de natură  a acoperi anumite lacune ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată 
sau de a clarifica aspecte susceptibile de interpretări diferite.  

Au urmat mai multe intervenţii ale membrilor Comisiei precum şi întrebări 
adresate reprezentantului Consiliului Concurenţei. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiect de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, procedura de urgenţă, PLx 606/2010. 

Reprezentantul Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, doamna Mihai Alexandra, expert, a prezentat pe scurt proiectul de 
lege.  

Domnia sa a subliniat faptul că esenţa schimbărilor constă în: introducerea unei 
prevederi exprese potrivit căreia în cazul respingerii contestaţiei de către CNSC 
autoritatea contractantă va reţine o sumă fixă din garanţia de participare, ce devine 
obligatoriu a fi constituită de către ofertanţi participanţi la procedură; procesele şi 
cererile privind actele autorităţilor contractante emise înainte de încheierea contractului, 
precum şi acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire, se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii 
contractante; procesele şi cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, 
rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează 
în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află 
sediul autorităţii contractante; în cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu/instanţa 
de judecată, pentru care nu s-a luat act de renunţare, introducerea posibilităţii autorităţii 
contractante de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru după pronunţarea 
deciziei CNSC/hotărârii instanţei de judecată, dar nu înainte de expirarea termenelor de 
aşteptare (în funcţie de valoarea estimată a contractului/acordului-cadru, 11 zile, 
respectiv 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii); 
diminuarea perioadei de timp necesară soluţionării contestaţiei de către CNSC; 
introducerea unei prevederi exprese potrivit căreia Consiliul nu poate decide atribuirea 
unui contract/acord-cadru către un anumit operator economic. Termenul de remediere a 
actului atacat, în cazul în care Consiliul admite contestaţia si dispune luarea unei măsuri 
de remediere, nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva 
deciziei Consiliului. 

S-a supus la vot amendamentul formulat de domnii deputaţi cu prilejul 
dezbaterilor, care a fost aprobat cu majoritate de voturi (o abţinere). 

În urma dezbaterilor, s-a supus la vot iniţiativa legislativă cu amendamentul admis. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu un amendament 
admis. 
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Pe punctul patru al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiect de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 
alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri 
financiar –fiscale Plx 661/2010. 

  În urma examinării opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestui proiect de 
lege. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente          
Plx 663/2010. 

  În urma examinării opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestui proiect de 
lege. 

Pe punctul şase al ordinii de zi, în fond, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor 
încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor 
din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, procedură 
de urgenţă, PLx 598/2010. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, doamna Eladia Prandea, director general 
adjunct, a susţinut oportunitatea aprobării acestui proiect de lege, subliniind faptul că, 
printre modificările introduse de acest proiect de lege, se află stabilirea veniturilor 
încasate de către autorităţile contractante din executarea garanţiilor de bună execuţie, a 
garanţiilor de participare şi a garanţiilor aferente sumelor reţinute, în conformitate cu 
prevederile contractuale; utilizarea veniturilor încasate din executarea garanţiilor de 
bună execuţie, executarea garanţiilor pentru plăţile finale, executarea garanţiilor bancare 
aferente sumelor reţinute precum şi din sumele reţinute şi din penalităţile de întârziere în 
executarea contractelor se utilizează pentru remedieri necesare în vederea continuării şi 
finalizării proiectului inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot 
apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor stabilite în Memorandumurile de 
Finanţare/Acordurile de finanţare/Deciziile Comisiei Europene; punerea la dispoziţia 
autorităţilor contractante a veniturilor încasate de autorităţile contractante  prin derogare 
de la art. 75 din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare şi 
utilizarea acestora, rămân la dispoziţia acestora şi se utilizează de regulă pe durata de 
implementare a memorandumurilor de finanţare/acordurilor de finanţare/deciziilor 
Comisiei Europene şi, în mod excepţional un an de la expirarea perioadei de 
garanţie/notificarea a defectelor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în contract 
sau nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoarea a notificării de reziliere în cazul 
contractelor reziliate; definirea  garanţiei de plată finală în funcţie de  care este 
condiţionată eliberarea transei finale de plată la contractor. Valoarea acestei garanţii 
corespunde valorii transei finale de plată, iar valabilitatea ei încetează după prezentarea 
Certificatului de Acceptanta Finală. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat. 
 Pe punctul şapte al ordinii de zi, în fond, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarera art.13 alin 3 lit a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale, PLx 550/2010. 
        Obiectul de reglementare constă în modificarea literei a) a alineatului (3) al 
articolului 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat 
ca regii autonome şi societăţi comerciale, în sensul limitării accesului membrilor la doar 
un consiliu de administraţie al regiilor sau societăţilor de stat. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat. 

Pe punctul opt al ordinii de zi, în fond, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, PLx 553/2010. 

   În urma examinării opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestui proiect de 
lege. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi, în fond, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, PLx 579/2010. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea 
legislativă supusă dezbaterii şi a afirmat faptul că iniţiativa legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
prin introducerea unor prevederi de ordin tehnic, specifice activităţii de asigurare, astfel 
încât să se asigure premisele necesare pentru o mai bună funcţionare a mecanismelor 
instituite prin acest act normativ. Astfel, se propune asigurarea unei mai mari 
flexibilităţi în modificarea valorii sumelor asigurate obligatoriu şi a primelor, în funcţie 
de rezultatele din anii anteriori, precum şi limitarea posibilităţii de control asupra PAID 
a unor societăţi de asigurare care fac parte din grupuri, în detrimentul societăţilor de 
asigurare care nu fac parte dintr-un grup, corelându-se astfel cu prevederile Legii 
nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu 
modificările si completările ulterioare. 

S-au supus la vot amendamentele formulate de membrii Comisiei cu prilejul 
dezbaterilor, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, s-a supus la vot iniţiativa legislativă cu amendamentele 
admise. 

   În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă, cu amendamente 
admise. 

Pe punctul zece al ordinii de zi, în fond, a fost înscrisă propunere legislativă 
pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, Plx 613/2010. 
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În urma examinării opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei propuneri 
legislative. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 24 noiembrie 2010 cu studiul următoarelor  
propuneri legislative:  

1.  Propunere legislativă "Legea holdingului" PLx 271/2010. 
2.  Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010. 
3.  Proiectul de lege privind criza financiară si insolventa unităţilor administrativ-

teritoriale,procedura de urgenţă, PLx 540/2010. 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale, Plx 661/2010. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 noiembrie 2010 cu studiul următoarelor  
propuneri legislative:  

1. Proiectul de lege privind criza financiară si insolventa unităţilor administrativ-
teritoriale procedura de urgenţă, PLx 540/2010. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale, Plx 661/2010. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din 
Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, Plx 663/2010. 

  4. Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, PLx 553/2010. 

 5. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, PLx 613/2010 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

 PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Horia Grama 
 
                                                      Consilier parlamentar: 

      Anca Chiser             
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