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din  zilele de 24 şi 26 martie 2015 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 24 martie 2015, în intervalul orar 1000-1300, respectiv 1400-1800. 

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri              
23 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, Mihai Tudose, respectiv, Gheorghe Udrişte au absentat de la lucrările 
Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative, procedură de 
urgență,  PL-x 236/2015 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din 
hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva 
României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 
12 iulie 2005, procedură de urgență, PL-x 238/2015 – aviz; 

 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 29623 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, PL-x 241/2015 – aviz; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 237 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990,  comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, PL-
x 124/2015 – fond comun; 



5.  Raportul de ţară al României pentru 2015 inclusiv un bilanţ aprofundat 
privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice”, SWD (2015) 
42 final – examinare în fond. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, procedură de urgență, PL-x 236/2015 – aviz. 

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 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea 
unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor 
Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan 
şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005, procedură de urgență,  PL-x 
238/2015 – aviz.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni – grad diplomatic de 
ministru consilier, CNI-S.A. Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice – Compania Naţională de Investiţii S.A (C.N.I), doamna Loredana Roșca – 
consilier juridic. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a subliniat faptul că, executarea 
hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) Moldovan și alții împotriva 
României nr. 1 și 2, din 5 și 12 iulie 2005, este supravegheată de către Comitetul 
Miniștrilor al Consiliului Europei, fiind inclusă în categoria cauzelor în care se exercită 
o supraveghere sporită a modalități de executare de către statul român a obligațiilor 
sale. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice –
CNI-S.A. a afirmat faptul că, prin inițiativa legislativă se urmărește realizarea unui 
imobil cu destinaţia de centru  medical local şi a unui obiectiv economic cu destinaţia 
de hală pentru fabricarea produselor din beton pentru construcţii, prin Compania 
Naţională de Investiţii S.A (C.N.I) societate aflată sub autoritatea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice –CNI-S.A. a subliniat faptul că, pe perioada realizării 
investiţiilor, C.N.I va prelua în folosinţă gratuită aceste terenuri, pe bază de protocol 
încheiat cu Comuna Cheţani, cu specificaţia expresă că terenurile sunt libere de orice 



sarcini şi că nu se află în litigiu, cu documentaţia doveditoare aferentă privind regimul 
juridic al acestora. 

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 
completarea art. 29623 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PL-x 
241/2015 – aviz. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 abțineri), avizarea negativă a proiectului de lege. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități,   PL-x 124/2015 – fond. 

Domnul președinte Horia Grama a prezentat raportul preliminar din partea Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi de adoptare a proiectului de lege şi a propus 
membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor asupra inițiativei legislative pentru o ședință 
ulterioară, urmând ca acest proiect de lege să fie dezbătut împreună cu alte două iniţiative 
legislative care au acelaşi obiect de reglementare. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris ”Raportul de ţară al României 
pentru 2015 inclusiv un bilanţ aprofundat  privind prevenirea  şi corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice”, SWD (2015) 42 – examinare în fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene, doamna secretar de stat Roxana Mânzatu. 

Doamna secretar de stat le-a prezentat membrilor Comisiei, principalele 
reglementări cuprinse în inițiativa legislativă. Astfel, doamna secretar de stat a dorit să 
sublinieze faptul că, ” Raportul de țară” evaluează economia României în contextul 
analizei anuale a creșterii efectuate de Comisia Europeană. De asemenea, în urma 
analizei, se recomandă să se țină cont de trei piloni principali pentru politica economică 
și socială a U.E. în 2015: investiții, reforme structurale și responsabilitate bugetară. În 
continuare, doamna secretar de stat a spus că, în conformitate cu Planul de investiții 
pentru Europa, sunt analizate și modurile de maximizare a impactului resurselor publice 
și de mobilizare a investițiilor private (până în prezent, supravegherea politicilor 
economice pentru România a avut loc în cadrul programelor). 

De asemenea, doamna secretar de stat a spus că, în ”Raportul privind mecanismul 
de alertă pentru anul 2015”, Comisia Europeană a constatat că este necesar să se 
determine dacă în România există dezechilibre macroeconomice. Prin urmare, Raportul 
de țară evaluează România inclusiv prin prisma constatărilor din Raportul privind 
mecanismul de alertă pentru anul 2015. În acest sens, Raportul de țară prevede și un 
bilanț aprofundat privind România. 



Doamna secretar de stat a răspuns pe larg întrebărilor adresate de membrii 
Comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
invitat s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil 
asupra Raportului de ţară al României pentru 2015. Inclusiv un bilanţ aprofundat 
privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomic, pe care să îl înainteze 
Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost înaintat către Comisia pentru afaceri europene și procesul 
verbal privind ”Raportul de țară al României pentru anul 2015”.   

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 26 martie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 
31/1990, comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, PL-x 169/2015 – 
studiu; 

2.  Proiectul de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului, comun cu Comisia juridică, de disciplină 
și imunități  PL-x 229/2015 – studiu. 

 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 

                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

            
 
                                     
                        Şef serviciu 

                                                                                                                  Graziella Segărceanu 
 

                                      Consilier parlamentar:   
                                                                                                            Alina Hodivoianu 
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