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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2013 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 12 februarie 2013, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor 
de teren sau inundațiilor, PL-x 411/2012.  

2. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,                   
Pl-x 613/2010/2012. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în 
Industrie, procedură de urgenţă, PL-x 462/2012. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,                  
PL-x 752/2011. 

5. Carta alba a apărării – aviz comun cu Comisia economică, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului. 

6. Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, 
vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau 
lichidare a societăţilor, PL-x 142/2012. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 
Legea cooperației agricole, PL-x 148/2012. 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată 
privind Codul fiscal, Pl-x 370/2012. 

9. Propunere legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din 
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea 
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Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru 
economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Pl-x 396/2012. 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, Comun cu 
Comisia  economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului, PL-x 445/2012. 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului - 
procedură de urgenţă, PL-x 457/2012. 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și 
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital - procedură de urgenţă,  
PL-x 458/2012. 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, procedură de urgenţă,                   
PL-x 464/2012, 

14. COMUNICARE A COMISIEI, Analiza anuală a creșterii pentru 2013, 
COM(2012)750 final. 

La lucrările Comisiilor reunite, din data de 12 februarie 2013, au fost 
prezenţi următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște 
Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –
Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, 
Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran 
Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae Florian, 
Palașcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon 
Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, 
Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la 
lucrările Comisiei. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
președintele 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 
Finanțelor Publice: doamnele Daniela Pescaru, director general, Lucica 
Diaconescu, sef serviciu, Oana Iacoban, sef serviciu, Luminita Nistor, sef 
serviciu si domnul Florin Dancau, consilier; Ministerului Economiei: domnul 
Adrian Ciocănea, secretar de stat, doamna Silvia Stancea, consilier si domnul 
Alexandru Prepelita, consilier juridic (OPSPI); Ministerul Agriculturii si 
dezvoltării rurale: domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat, domnul Virgil 
Găman, director general; Comisia nationala a Valorilor Mobiliare: domnul Radu 
Toia, director general, doamna Magdalena Ionescu, șef serviciu. 
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La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor,            
PL-x 411/2012.  

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
iniţiative legislative.  

 În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

 La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea cererii de 
reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Pl-x 613/2010/2012. 

  În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi,  să admită cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României  şi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, pentru motivele arătate în cererea 
de reexaminare. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2012 pentru completarea 
art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea 
Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, procedură de 
urgenţă, PL-x 462/2012. 

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 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului 
Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în forma adoptată de Senat. 

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea 
concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc, PL-x 752/2011. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
propuneri legislative, pentru a se putea primi punctul de vedere al Guvernului cu 
privire la  oportunitatea acesteia.  

 În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscrisă Carta alba a apărării – aviz 
comun cu Comisia economică din cadrul Senatului. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
propuneri legislative, pentru a se putea primi punctul de vedere al Guvernului cu 
privire la  oportunitatea acesteia.  

 În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiect de Lege privind 
vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinaţie curţi-
construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor 
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comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor 
fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor, 
PL-x 142/2012. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
propuneri legislative, pentru a se putea primi punctul de vedere al Guvernului cu 
privire la  oportunitatea acesteia.  

 În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

La punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscris proiect de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole,           
PL-x 148/2012.  

Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul 
Daniel Botănoiu, secretar de stat, a susținut avizarea proiectului de lege supus 
dezbaterii, având în vedere că acesta propune modificarea Legii cooperatiei 
agricole nr.566/2004 cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării 
posibilității persoanelor fizice autorizate, înființate potrivit OUG 44/2008 să facă 
parte din Cooperative agricole. 

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

La punctul opt al ordinii de zi, a fost înscrisă propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal,                  Pl-x 
370/2012. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
propuneri legislative, pentru a se putea primi punctul de vedere al Guvernului cu 
privire la  oportunitatea acesteia.  

 În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au 
aprobat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

La punctul nouă al ordinii de zi, a fost înscrisă propunere legislativă 
privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin 
pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia 
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene 
alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea 
nr.20/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 396/2012. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
potrivit  normelor de tehnică legislativă, orice intervenţie ulterioară trebuie să se 
refere la actul normativ de bază, respectiv la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii 
proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobată prin  
Legea nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu la actul de 
modificare a acestuia. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul zece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2012 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, comun cu Comisia  economică, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului, PL-x 445/2012. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 
iniţiator. 

La punctul unsprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind 
trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului, procedură de urgenţă, 
PL-x 457/2012. 

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

La punctul doisprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de 
administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr.297/2004 privind piața de capital, procedură de urgenţă, PL-x 458/2012. 

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

La punctul treisprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiect de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, procedură de urgenţă, PL-x 464/2012.  

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

La punctul paisprezece al ordinii de zi, a fost înscrisă COMUNICAREA 
COMISIEI, Analiza anuală a creșterii pentru 2013, COM(2012)750 final. 

       În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei: 
Analiza anuală a creșterii pentru 2013, pe care să-l înainteze Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 13 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 - studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – studiu. 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, PLx 47/2012- studiu. 
  In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat 

în proxima şedinţă aComisiei. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
continuat lucrările în ziua de 14 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 93/2012 privind 
infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
procedură de urgenţă, comun cu Comisia. pt buget,finanţe şi bănci,                   
PLx 10/2013 – studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,                   
Plx 435/2012 – studiu. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă a Comisie. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
          Mihai TUDOSE 
 
 
 

                                                        SECRETAR 
                                                         Cornel ITU     
 
 
 
 

            
                                                                                                       Consilier  parlamentar: 

                                     Anca Chiser 
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