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Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 6 septembrie 2011. 

La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011 au fost prezenţi            
20 deputaţi din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, 
Almăjanu Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob 
Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi 
Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de 
la lucrările Comisiei.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de 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 Publice, 
doamna Elena Ianda, director general; Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Daniel Marinescu, director; Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna 
Adelina Radulescu, consilier; Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 
Alexandru Pătruţi, preşedinte; Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, domnul 
Octavian Rusu, consilier juridic; 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege “Legea antreprenorului social” (PLx 361/2011) – FOND. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 44/2011 privind măsuri            

economico-financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă             
(PLx 412/2011) – RAPORT. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 45/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului, procedură de urgenţă (PLx 413/2011) – RAPORT. 

4. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României,            
(Plx 476/2011) – AVIZ.  
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Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi. 
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege “Legea 

antreprenorului social” (PLx 361/2011) – RAPORT. 
Iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Iulian Iancu a prezentat pe 

scurt iniţiativa legislativă. 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege ,,Legea antreprenorului social”,  în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, procedură de urgenţă  (PLx 412/2011) – RAPORT. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Ianda, director general, 
a subliniat faptul că, proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri  economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, în sensul ca bugetele de venituri şi cheltuieli 
să fie însoţite de anexe din care să rezulte fundamentarea indicatorilor economico-financiari 
şi anume: planul de investiţii, planul de achiziţii, situaţia datoriilor, precum şi programe de 
reducere a arieratelor până la stingerea totală a acestor obligaţii, cu interzicerea acumulării 
de noi arierate. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Ianda, director general, 
a menţionat că prin prezenta iniţiativă legislativă se prevede modificarea art. VI din           
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, cu modificările 
ulterioare, motivat de faptul că societăţile fmanciar-bancare şi de asigurări la care statul este 
acţionar unic sau majoritar sunt societăţi care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu înalt 
concurenţial, iar investiţiile în schimbarea imaginii lor sunt imperios necesare pentru a ţine 
pasul cu permanentele schimbări şi acţiuni de acumulare de cotă de piaţă şi clientelă. 

Domnul vicepresedinte Aurel Vainer a formulat un amendament. Supus la vot, 
amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel însuşit de toţi membrii 
Comisiei.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, cu amendamente admise. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, procedură de urgenţă             
(PLx 413/2011) – RAPORT. 
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În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că proiectul de lege nu se justifică întrucât termenul până la care 
sumele necesare finanţării cheltuielilor de personal prevăzute la art.3 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 care nu sunt supuse executării silite prin poprire a fost 
prorogat prin Legea nr. 161/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 
funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare. În consecinţă, proiectul de lege a rămas fără obiect. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
exploatarea resurselor minerale ale României, (Plx 476/2011) – AVIZ.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii asupra acestei propuneri legislative cu 
două săptămâni. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 septembrie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor prevederi financiar-fiscale (PLx 503/2011). 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal             
(Plx 508/2011). 

În urma dezbaterilor 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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