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    PROCESUL VERBAL   

 al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 9 şi 10 noiembrie 2011 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 9 noiembrie 2011.  

La lucrările şedinţei din zilele de 9 şi 10 noiembrie, a.c., au participat               
18 deputaţi, din totalul de 21 de membri. Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer şi 
domnul deputat Cornel Itu au fost în delegaţie externă iar domnul deputat Valerian 
Vreme a fost absent de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai 
Tudose. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile               
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii: domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat, Mihai 
Ionescu, consilier şi doamna Carmen Pop, sef serviciu; ai Ministerului Finanţelor 
Publice, doamna Elena Georgescu, director general adjunct; Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Dumitru Vancu, vicepreşedinte.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 60/2011 privind aprobarea 

Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, 
procedură de urgenţă  (PLx 564/2011). 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 61/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu 
specific deosebit, de interes local, procedură de urgenţă  (PLx 565/2011). 

3.Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 62/2011 privind stabilirea 
cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene 
nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare 
elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul 
Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei 
asistenţe, procedură de urgenţă  (PLx 566/2011). 
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4.Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei, (Plx 533/2010). 

5.Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) şi pct.(13) 
al Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 797/2010).  

6. Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 798/2010). 

7. Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Plx 799/2010 

8.  Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 800/2010). 

9. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 801/2010). 

10. Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 802/2010). 

11. Propunere legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii 
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, (Plx 803/2010). 

12. DIVERSE.  
Adresa Grupului Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal  nr. 16/849 

din 7 noiembrie 2011, cu privire la desemnarea domnului deputat Mihai Doru 
Oprişcan pentru ocuparea funcţiei vacante de vicepreşedinte al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

 
Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, şi anume 

proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 60/2011 privind aprobarea 
Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, 
procedură de urgenţă  (PLx 564/2011). 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
domnul Dumitru Vancu, vicepreşedinte, a susţinut avizarea proiectului de lege, 
subliniind faptul că stimularea cadrului general de sprijinire a accesului I.M.M. la 
garantare şi creditare, mai ales în condiţiile dificile induse de actuala criză 
economico-financiară, constituie o necesitate pentru asigurarea  numărului 
întreprinderilor active pe piaţă, precum şi pentru creşterea numărului locurilor de 
muncă. În acest sens, programele care stimulează I.M.M.-urile, prin facilitarea 
accesului I.M.M. la garantare şi creditare, sunt de interes public, contribuind la 
rezolvarea unor probleme sociale acute.   

Domnia sa a adăugat faptul că, programul „Mihail Kogălniceanu” pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii este un program multianual de încurajare şi de 
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care constă în 
acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu 
dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, ce 
vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la obţinerea de 
finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea 
desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe 
fără a depăşi durata Programului. 

În vederea sprijinirii I.M.M.-urilor să acceseze credite în cadrul 
Programului, sunt prevăzute o serie de facilităţi de subvenţionare parţială a 

 2



dobânzilor şi, după caz, de garantare pentru creditele acordate I.M.M de către 
instituţiile de credit, precum şi un număr de obligaţii specifice, respectiv criterii de 
eligibilitate, pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de aceste 
facilităţi.  

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

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea OUG nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea 
regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, procedură 
de urgenţă, (PLx 565/2011). 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul 
Eusebiu Pistru, secretar de stat, a subliniat faptul că, prin prezentul act normativ 
se extind posibilităţile de finanţare a anumitor cheltuieli ale aeroporturilor 
regionale, respectiv cheltuielile de investiţii aferente suprafeţelor de mişcare 
aeronave şi echipamentelor conexe, permiţându-se acestor aeroporturi accesarea 
fondurilor externe nerambursabile disponibile pentru acest sector. 

Domnia sa a mai spus că, de asemenea, se introduc clauze care să asigure 
respectarea de către autorităţile locale, sub autoritatea cărora funcţionează 
administraţiile aeroporturilor regionale, a reglementărilor europene în domeniul 
ajutorului de stat atunci când alocă fonduri de la bugetele locale pentru finanţarea 
funcţionării respectivelor aeroporturi. În acest fel, sunt prevăzute cerinţele care 
trebuie îndeplinite atunci când unei administraţii aeroportuare i se încredinţează 
prestarea unui serviciu de interes economic general, cerinţe regăsite în “Decizia 
Comisiei 2005/842/CE privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul 
CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, 
acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu 
de interes economic general”. 

Totodată, actul normativ prevede că administraţiile aeroportuare care 
beneficiază de finanţare din fonduri publice pentru ducerea la îndeplinire a unor 
obligaţii de serviciu public trebuie să aplice tarife aprobate de către autoritatea 
locală competentă, tarife pe care să le aplice în mod transparent şi 
nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea OUG nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin 
intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, precum 
şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, procedură de urgenţă,                 
(PLx 566/2011). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Georgescu, 
director general adjunct, a prezentat, pe scurt, proiectul de lege, subliniind faptul 
că prezenta ordonanţă de urgentă stabileşte cadrul financiar general pentru 
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utilizarea Contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României 
prin intermediul Programului de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Regulile şi 
procedurile stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt aplicabile cheltuielilor 
realizate din contribuţia financiară elveţiană nerambursabilă, cât şi a celor din 
contribuţia naţională românească, inclusiv a celor reprezentând co-finanţarea 
asigurată de beneficiari. Ordonanţa urmăreşte să stabilească modalităţile în care 
sumele necesare asigurării finanţării, respectiv co-finanţării proiectelor şi 
măsurilor vor fi cuprinse in bugetele instituţiilor implicate şi modalităţile de 
rambursare a cheltuielilor eligibile. 

Domnia sa a subliniat faptul că Unitatea Naţională de Coordonare (Direcţia 
generală pregătire Ecofin şi asistenţă comunitară din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice) este unitatea română însărcinată cu coordonarea Programului 
de Cooperare Elveţiano-Român. 

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

Propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, de 
la punctul patru la punctul unsprezece au fost dezbătute împreună, având în 
vedere obiectul comun de reglementare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat că membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească raport de respingere pentru 
toate cele 8 de iniţiative legislative conform raportului preliminar transmis 
Comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
raportul preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, raport 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea  
propunerilor legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, întrucât prevederile conţinute de acestea au fost 
preluate ca amendamente în cadrul altei iniţiative legislative, aflată în acest 
moment în procedură legislativă la cele două Comisii sesizate în fond.

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului 12 al ordinii de 
zi referitor la adresa Grupului Parlamentar al Partidului Democrat-Liberal                  
nr. 16/849 din 07 noiembrie 2011, cu privire la desemnarea domnului deputat 
Mihai Doru Oprişcan pentru ocuparea funcţiei vacante de vicepreşedinte al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, urmare plecării 
doamnei deputat Mihaela Stoica la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al                   
Partidului Democrat-Liberal, în baza prevederilor art. 45 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea 
domnului deputat  Mihai Doru Oprişcan în funcţia de vicepreşedinte al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 10 noiembrie 2011, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 
tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 20, 08/7/CE,                  
COM(2011) 594. 

2. Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020),                  
COM (2011) 608  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul 
să fie dat în proxima şedinţă.  

 
 
 
 

 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
                                                        SECRETAR, 
       Marin ALMĂJANU 
 
                                                     

 
                                                                  Consilier parlamentar, 
                                             Anca Chiser       
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