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                      Bucureşti,  22.10.2015 
                      Nr. 4c-1/292 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 20 și 22 octombrie 2015 

 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 20 octombrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,                 
1400-1800.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
22 deputaţi.  

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,               
PL-x 616/2015 –AVIZ; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
alte măsuri, procedură de urgență,  PL-x 628/2015 –AVIZ; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 
privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la 
Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte,  
PL-x 629/2015 –AVIZ; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea 
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada                
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2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, procedură de urgență,                
PL-x 640/2015 –AVIZ; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor externe nerambursabile, procedură de urgență,                
PL-x 646/2015 – AVIZ; 

6. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor 
petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea 
resurselor,  Pl-x 292/2015 – AVIZ. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

abrogarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, PL-x 616/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
doamna senator ALDE: Anghel Cristina, în calitate de inițiator a propunerii 
legislative, din partea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ): doamna 
Melania-Nicoleta Segărceanu – director al Direcției Juridice, domnul executor 
judecătoresc Sandu Ionuț, precum și domnul Ovidiu Biscianu – consilier juridic, din 
partea Băncii Naționale a României (BNR): domnul Gabriel Mladenovici – consilier 
juridic, din partea Asociației Române a Băncilor (ARB): domnul președinte executiv 
Florin Danescu și doamna Luminița Malanciuc – expert juridic. 

Doamna senator Anghel Cristina, inițiator al propunerii legislative, a dorit să le 
prezinte domnilor deputați principalele considerente pentru care ar trebui adoptată 
această inițiativă legislativă.  

Astfel, doamna senator Anghel Cristina  a subliniat faptul că, mii de oameni au 
fost evacuaţi din locuinţele lor în urmarea unor executări silite demarate de bănci sau 
de colectorii de creanţe, fără să li se fi dat şansa unei opoziţii sau a unui apel la 
hotărârea judecătorească de încuviinţare a executării silite, aşa cum se întâmplă în 
unele ţări ale Uniunii Europene.  

În continuare, doamna senator Anghel Cristina a precizat faptul că, în dreptul 
nostru procesual civil, în totală contradicţie cu Dreptul Uniunii Europene, încheierea 
prin care se încuviinţează executarea silită a unui contract de credit bancar nu este 
supusă niciunei căi de atac.  

 De asemenea, doamna senator Anghel Cristina a spus că, în acest moment, sunt 
pe piaţă milioane de contracte de credit de retail care conţin clauze abuzive şi, deşi 
multe instanţe au constatat caracterul abuziv al acestor clauze din contractele celor 
care au declanşat procese, restul contractelor se derulează în continuare, generând 
plăţi nedatorate care se situează la 20-60% din totalul costurilor lunare.  

Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul consilier juridic Gabriel 
Mladenovici, a subliniat faptul că punctul de vedere al BNR este negativ cu privire la 
adoptarea acestei inițiative legislative.  

Astfel, reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul consilier juridic 
Gabriel Mladenovici, a precizat faptul că articolul 120 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006, articol ce face obiectul inițiativei legislative, stabilește regula 
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conform căreia contractele de credit și contractele de garanție reală sau personală 
(denumite în continuare ”Contracte bancare”) reprezintă titluri executorii, această 
prevedere legală fiind în deplină concordanță cu prevederile Codului de procedură 
civilă, respectiv cu art. 632 alin.  (2) din Codul de procedură civilă. 

În continuare, reprezentantul Băncii Naționale a României a spus că un alt 
aspect care vine să contribuie la conturarea opiniei potrivit căreia nu se impune 
adoptarea inițiativei legislative este și faptul că, de cele mai multe ori, la contractele 
de credit, în afară de contractele de garanție mobiliară sau imobiliară – care pot 
constitui ele însele titluri executorii, băncile convin cu clienții ca aceștia să depună 
drept garanții pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de credit, bilete 
la ordin sau file CEC, acestea constituind, de asemenea, titluri executorii de sine 
stătătoare care pot fi puse în executare în prezent doar după învestirea acestora cu 
formulă executorie. 

Reprezentantul Asociației Române a Băncilor, domnul președinte executiv 
Florin Danescu, a prezentat un punct de vedere negativ cu privire la adoptarea 
inițiativei legislative.  

Astfel, reprezentantul Asociației Române a Băncilor a concluzionat că, în lipsa 
unor argumente legale, economice, sociale clare, însoțite de exemple concrete din 
practica altor stat ale Uniunii Europene în materia înlăturării caracterului de titlu 
executoriu al contractelor bancare, propunerea de modificare legislativă în discuție nu 
poate fi adoptată, consecințele unei astfel de modificări aducând atingere dreptului 
creditorilor de a-și recupera creanțele într-un interval de timp rezonabil, dar și al 
activității instituțiilor de credit în general. 

Reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, domnul 
executor judecătoresc Sandu Ionuț, a subliniat faptul că instituția pe care o reprezintă 
nu susţine inițiativa legislativă supusă dezbaterii pentru motivele prezentate în punctul 
de vedere înaintat deja Comisiei economice. 

Astfel, reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a precizat 
faptul că, adoptarea inițiativei legislative nu se justifică în contextul în care contractele 
de împrumut în formă autentică rămân titluri executorii, contractele de garanție 
imobiliară și contractele de garanție mobiliară, în condițiile legii, rămân titluri 
executorii, iar contractele de credit au, de regulă, ca anexe, contracte de garanție 
mobiliară, imobiliară, sau ambele categorii. 

În continuare, reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a 
dorit să aducă la cunoștința domnilor deputați, un alt aspect care vine să contribuie la 
conturarea opiniei potrivit căreia nu se impune adoptarea inițiativei.  

Astfel, reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a spus că 
soluția dorită de inițiatorii propunerii legislative există demult și este perfect 
funcțională, în sensul în care, debitorii au posibilitatea de a ataca titlul executoriu sub 
orice aspect, inclusiv privind fondul raporturilor dintre părți – art. 713 alin. (2) din 
Codul de procedură civilă, consecința putând fi anularea titlului executoriu însuși, a 
executării silite, sau admiterea parțială și anularea dispozițiilor din titlul executoriu 
care ar fi constatate de către instanță ca fiind nelegale sau abuzive – cu consecința 
anulării executării sau menținerii acesteia în parte. 
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În încheiere, reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a 
precizat și faptul că, în cazul adoptării inițiativei legislative aflate în dezbatere, 
debitorii ar suporta costuri mult mai mari decât cele existente în momentul de față. 

Domnii deputați Itu Cornel, Virgil Guran,Viorel Blăjuț și Gheorghe Șimon au 
dorit să atragă atenția asupra abuzurilor existente în prezent, în cazul multor contracte 
de credit, la care băncile au avut o serie de clauze abuzive.  

De asemenea, domnii deputați au dorit să știe ce măsuri vor lua băncile, pentru 
ca pe viitor, să fie evitate asemenea abuzuri. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât  cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și 2 abțineri),  
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și alte măsuri, procedură de urgență,               
PL-x 628/2015 –AVIZ.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Afacerilor Interne: doamna Alexe Irina, chestor de poliție, 
secretar general adjunct, din partea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului 
(A.A.A.S.): doamna vicepreședinte Andreea Claudia Popescu și domnul 
vicepreședinte George Brezoi, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și 
Turismului: domnul Sorin Găman - director general adjunct, din partea Ministerului 
Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul secretar de 
stat Mihai Albulescu, doamna Mihaela Preda - șef serviciu și domnul consilier Sandu 
Mircea. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Alexe Irina, le-a 
prezentat domnilor deputați principalele considerente pentru care inițiativa legislativă 
ar trebui adoptată. 

Astfel, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Alexe Irina, 
chestor de poliție, secretar general adjunct, a precizat faptul că, prin inițiativa 
legislativă se propune ca în scopul atingerii nivelului de siguranţă a stocului rezervă 
de stat la produsul octoxid de uraniu destinat unităţilor 1-4 ale Centralei 
Nuclearoelectrice Cernavodă, pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, în 
anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, este necesar să se 
aloce sume Ministerului Afacerilor Interne necesare constituirii stocurile rezervă de 
stat de octoxid de uraniu, de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale. 

În continuare, Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Alexe 
Irina, a făcut precizări în legătură cu cantităţile de octoxid de uraniu, ce vor fi preluate 
de la operatorul economic specializat și care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, domnul 
director general adjunct Sorin Găman, a făcut precizări în legătură cu necesitatea 
alocării de fonduri pentru evitarea condamnării României în Cauza C-104/15 ce are ca 
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obiect o acțiune în constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 4 și               
art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE în cazul iazului de decantare 
Boșneag-extindere, aflat în proprietatea S.C. Moldomin S.A., societate comercială cu 
capital integral de stat aflată în procedură de faliment din anul 2010. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și 
Turismului, domnul director general adjunct Sorin Găman, a spus că, având în vedere 
că suportarea de către societate a fondurilor nu este posibilă, precum și faptul că, în 
lipsa efectuării investiției statul român va fi condamnat la Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, fiind obligat atât la luarea măsurilor de conformare, cât și la plata unor 
penalități până la remediere situației, este obligatorie identificarea unei soluții în 
sensul efectuării investiției de către stat, din surse bugetare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 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 Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății 
contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții 
sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care România este parte,  PL-x 629/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public: doamna secretar 
general  Mirela Popină. 

Reprezentantul Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public, 
doamna secretar general  Mirela Popină, a făcut precizări în legătură cu necesitatea 
adoptării acestui proiect de lege.  

Astfel, reprezentantul Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat 
Public, doamna secretar general  Mirela Popină,  a subliniat faptul că, prin intermediul 
inițiativei legislative se urmărește aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a 
României la Comitetul pentru Investiţii din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (O.C.D.E.).  

În încheiere, reprezentantul Departamentului pentru Investiții Străine și 
Parteneriat Public, doamna secretar general  Mirela Popină,  a precizat faptul că,  plata 
cotizaţiei anuale a părţii române se asigură de la bugetul de stat prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Investiţii Străine 
şi Parteneriat Public - Privat, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite anual de 
adunarea generală a organizaţiei.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele 
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măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu 
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de 
energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de 
investiții, procedură de urgență,   PL-x 640/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri domul secretar de stat Mihai Albulescu și doamna Mihaela Preda - șef 
serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, doamna Mihaela Preda, a precizat că prin obiectul de 
reglementare al inițiativei legislative se urmărește stabilirea unor măsuri pentru 
implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 
2013-2020, inclusiv Planul național de investiții. 

Totodată aceste modificări asigură cadrul legal Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri  pentru derularea în condiții 
optime a activității de monitorizare și punere în aplicare a investițiilor din Planul 
Național de Investiții  2013-2020.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe 
nerambursabile, procedură de urgență,    PL-x 646/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Fondurilor Europene doamna director Oana Arat, doamna 
Laura Filipescu, șef serviciu și doamna Monalisa Baldovin – Consilier Relația cu 
Parlamentul 

Cu prilejul dezbaterilor, doamna director Oana Arat a reiterat importanța 
aprobării proiectului de act normativ în forma adoptată de Senat.  

Prin această inițiativă legislativă se urmărește reglementarea unor măsuri 
necesare pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a instrumentelor structurale 
alocate României în perioada 2007-2013. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea 
sumelor provenite din exploatarea resurselor,  Pl-x 292/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Răduț - expert în cadrul 
Direcției Generale de Programare Bugetară. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Răduț - expert,  



  7

a subliniat faptul ca ministerul nu susține această propunerea legislativă.  
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât 
instituirea bugetului pentru dezvoltare, definit ca fiind un ,,buget distinct bugetului de 
stat" contravine prevederilor art. 138 alin. (l) din Constituţia României, republicată, 
potrivit cărora ,,bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor”. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

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

lucrările în ziua de 22 octombrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Național pentru Competitivitate , Pl-x 592/2015 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor 
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței,               
PL-x 522/2015 – 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    
 
                      
 
                          
       

Consilieri parlamentari: 
                                                                                                                                      Alina Hodivoianu 
                                                                                                                                       Alina Bragagiu                               
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