
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

          Comisia pentru politică                
economică, reformă şi privatizare 

                   Bucureşti,  
     Nr. 21/339/17.12.2009 

 

 

Sinteza şedinţei Comisiei din  zilele de 
15, 16 şi 17 decembrie 2009 

 
 
 

     Marti, 15 decembrie 2009 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 15 decembrie 2009. 
La lucrările Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 decembrie a.c. din totalul de 22 de 

membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  
 La şedinţele Comisie din  zilele de 15, 16 şi 17 decembrie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, 
Iacob Strugaru Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi 
Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 15 decembrie 2009 cu următoarea ordine de 

zi: 
 

 În fond: 
 

 1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 
- raport comun cu Comisia juridică, de disciplină si imunităţi, (PLx 455/2009). 

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2009 pentru 
prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societăţii 
Comerciale "Electrica Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. 
şi "Electrica Oltenia" - S.A., (PLx 540/2009). 

 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de 
privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
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"Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., procedură de urgenţă,          
(PLx 530/2009). 

    In avizare: 
 

1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003,          
(PLx 549/2009). 

2. Proiect de lege pentru modificarea alin.(1) al art. 281  din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse  militare, (PLx 573/2009). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 
privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, (PLx 594/2009). 

4. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
(PLx 600/2009) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea nr.363/2007 
privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi 
armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,  
(PLx 602/2009) 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, Mihaela Dragoş, director, Radu Toia, director; Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorului: Dumitra Groza, şef serviciu, Mihail Meiu, director. Ministerului 
Economiei: Alexandru Alexe, director OPSPI, Sorin Găman, director general adjunct. 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: Alexandru Pătruţi, preşedinte. Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti: Honoria Dumitrescu, consilier juridic, şi domnul 
Mircea Grosaru, deputat, Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

 
La primul punct al ordinii de zi, în fond, a fost înscrisă dezbaterea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei - raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină si imunităţi, (PLx 455/2009). 

 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţe separate de către fiecare Comisie. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească Raport de adoptare a proiectului de lege, 
cu amendamente admise, 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, în ansamblul său. În 
urma votului, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei, 
membrii celor două Comisii urmând să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu amendamente admise. 

 
La al doilea punct al ordinii de zi, în fond, a fost înscrisă dezbaterea proiectului de 

lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2009 pentru prelungirea termenelor 
prevăzute la pct.17.2 lit.g) din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica 
Oltenia"- S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele 
măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de 
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distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" 
- S.A., (PLx 540/2009). 

Reprezentantul Ministerului Economiei - OPSPI, domnul director Alexandru Alexe, a 
făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. 

   Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  
          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, în forma adoptată de Senat. 
 

La al treilea punct de pe ordinea de zi, în fond, a fost înscris proiectul de lege 
pentru Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2009 
pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a 
Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica 
Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., procedură de urgenţă, (PLx 530/2009). 

Reprezentantul Ministerului Economiei - OPSPI, domnul director Alexandru Alexe, a 
făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  
       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, în forma adoptată de Senat. 
 
 La primul punct de pe ordinea de zi, în avizare,  a fost înscris proiectul de lege 
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003, (PLx 549/2009) 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul preşedinte 
Alexandru Pătruţi, a afirmat că  nu  susţine punctul de vedere al iniţiatorilor acestei 
propuneri legislative, subliniind faptul că introducerea măsurilor de protejare a siturilor 
arheologice în Legea Minelor nu este recomandabilă, dar şi faptul că, lăsând la latitudinea 
autorităţilor publice locale exproprierea pentru cauze de utilitate publică, va duce la situaţii 
conflictuale frecvente sau la încălcări ale Constituţiei prin restrângerea dreptului la 
proprietate, deoarece aceste exproprieri vor putea fi folosite şi pentru alte substanţe nu 
numai pentru cele considerate strategice. 

Domnul secretar Cătălin Cherecheş,  a formulat un amendament de eliminare a 
textului art. 1015 astfel cu a fost adoptat de Senat, care supus la vot a fost aprobat cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). Acest amendament a fost însuşit 
de către toţi  membrii Comisiei.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege cu un amendament admis. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 
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La al doilea punct de pe ordinea de zi, în avizare,  a fost înscris proiectul de lege 
pentru modificarea alin.(1) al art. 281  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse  militare, (PLx 573/2009). 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La al treilea punct de pe ordinea de zi, în avizare,  a fost înscris proiectul de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea 
activităţii practicienilor în insolvenţă, (PLx 594/2009) 

Domnul Mircea Grosaru, deputat, în calitate de iniţiator, a făcut o scurtă prezentare a 
acestei iniţiative. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La al patrulea punct de pe ordinea de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de 

Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, (PLx 600/2009) 
Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna Mihaela Dragoş, 

director a spus că, prezenta propunere legislativă vizează eliminarea pragului de deţinere 
de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor acestui proiect legislativ pentru a da posibilitatea tuturor factorilor implicaţi să 
îşi expună, în fata Comisiei, punctul de vedere. 

 Supusă la vot, această propunere de amânare a dezbaterilor pentru o dată 
ulterioară, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
La al cincilea punct de pe ordinea de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege 

pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,  (PLx 602/2009). 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, domnul  
Mihail Meiu, director, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea favorabilă 
a  proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 16 decembrie 2009, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1.Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, 
(PLx 600/2009). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, modificată şi completată – raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, (PLx 610/2009). 
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 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.    

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 17 decembrie 2009, cu studiul si 

dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 

pentru modificarea unor acte normative, procedură de urgenţă, raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, (PLx 522/2009). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative - raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, (PLx 544/2009). 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.   
 
 

  PREŞEDINTE,  
  Mihai TUDOSE 
                                                              
                     SECRETAR, 
                                                        Cătălin CHERECHEŞ 
 
 
                                                                                                                                                                           Consilier parlamentar: 
                                              Anca Chiser 
                                                             Expert parlamentar: 
                                                                                                                                                    Nicoleta Ghencian 
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