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PROCESUL VERBAL   

 al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  ziua de 22, 23 si 24 noiembrie 2011 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început lucrările în ziua de 22 noiembrie 2011  
La lucrările şedinţei din 22, 23 si 24 noiembrie, a.c., au participat 20 deputaţi, din 

totalul de 21 de membri. Domnul deputat Valerian Vreme a fost absent de la lucrarile 
Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii:Ministerul Finațelor Publice, domnul Ion 
Ghizdeanu, presedintele Comisia Națională de Prognoză, doamna Alina Ioana Burla, 
director general, Daniela Pescaru, director general, domnul Sorin Sașa Lovin, expert 
asistent; Agenția Naționala de Administrare Fiscală, doamna Georgiana Maria Stoian, 
director general adjunct; Pool-ul de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAID), 
domnul Radu Popescu, consilier; Ministerul Economniei, comerțului și mediului de afaceri, 
domnul Cornel Bobâlcă, director; Ministerul Administrației si Internelor, domnul Jan 
Vraciu, director; Comisia de Supraveghere a asigurărilor, doamna Marinela Nemeș, director 
general; Ministerul Afacerilor Europene, doamna Maria Baciu, director. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul 

fiscal-bugetar si a unor masuri financiar-bugetare aplicabile pâna la 1 ianuarie 2014, 
procedură de urgență, PLx 652/2011, aviz. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
retrimitere de la plen, Pl-x 207/2011, fond. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
retrimitere de la plen, Plx 579/2010, fond. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, retrimitere de la plen, Plx 613/2010, fond. 

5. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru 
modificarea OUG nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi  
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la plata  unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” – 
S.A. Constanţa, fond, retrimitere de la plen, Pl-x 832/2010/2011. 

6. Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind  Fondul 
european de ajustare la globalizare (2014-2020), verificarea respectarii principiului 
subsidiarităţii, COM (2011) 608 final.  

7. Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul 
de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006, verificarea respectarii 
principiului subsidiarităţii, COM (2011) 612 final. 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, 
precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006, verificarea respectarii principiului subsidiarităţii,         
COM (2011) 615 final.  

Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, și anume proiectul de Lege 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar si a unor 
masuri financiar-bugetare aplicabile pâna la 1 ianuarie 2014, procedură de urgență, PLx 
652/2011, aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu, președinte al 
Comisiei Naționale de Prognoză, a prezentat punctul de vedere al Guvernului, susținând 
necesitatea  aprobării acestei legi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi         
(3 voturi împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al 
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 
societăţi comerciale, retrimitere de la plen, Pl-x 207/2011, fond. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să menţină raportul iniţial şi să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă 
pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu amendamente admise.     

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, retrimitere de la plen, Plx 579/2010, 
fond. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei şi de către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul 
înlocuitor şi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
cu amendamente admise si un amendament respins. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, retrimitere de la plen, Plx 613/2010, fond. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, domnul 
Cornel Bobâlcă, director, a solicitat amânarea dezbaterii acestei propuneri legislative. 

 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, amânarea cu o săptămână a acestei 
dezbateri.  

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare a Legii 
privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru modificarea OUG nr. 64/1998 privind 
acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în 
scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” – S.A. Constanţa, retrimitere de la 
plen, Pl-x 832/2010/2011, fond. 
          În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul 
înlocuitor suplimentar prin care menţine raportul înlocuitor, în sensul că se respinge 
cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României ca fiind neîntemeiată, 
întrucât orice ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau ordonanţă simplă nu poate fi 
respinsă de Parlament pe motiv că şi-a produs efectele, ci pe considerente ce ţin de 
oportunitatea conţinutului reglementării, şi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor 
facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării 
Societăţii Comerciale ,,Petromidia’’ - S.A. Constanţa. 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de regulament al 
Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare 
(2014-2020), verificarea respectarii principiului subsidiarităţii, COM (2011) 608 final. 

Reprezentanta Ministerul Afacerilor Europene, doamna Maria Baciu, director, a 
prezentat pe scurt propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii, atâta timp 
cât propunerea de Regulament nu se încadrează în sfera competenţei exclusive a Uniunii 
Europene. 

Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea  de regulament al 
Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de coeziune si de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1084/2006, verificarea respectarii principiului subsidiarităţii, 
COM (2011) 612 final . 

Reprezentanta Ministerul Afacerilor Europene, doamna Maria Baciu, director, a 
prezentat pe scurt propunerea  de regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii.  

Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
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şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, verificarea 
respectarii principiului subsidiarităţii, COM (2011) 615 final. 

Reprezentanta Ministerul Afacerilor Europene, doamna Maria Baciu, director, a 
prezentat pe scurt această propunere. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii atâta timp cât 
propunerea de Regulament nu se încadrează în sfera competenţei exclusive a Uniunii 
Europene. 
 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a continuat lucrările în ziua de 23 noiembrie 2011, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda 
legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, PLx 624/2011, studiu. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,           
Pl-x 367/2011, studiu. 

In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 
în proxima sedinţă.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a continuat lucrările în ziua de 24 noiembrie 2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 634/2011, studiu. 
2. Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Plx 636/2011, studiu. 

In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 
în proxima sedinţă.  
 
 
 
 
      PREŞEDINTE, 

     Mihai TUDOSE 
 
 
                                                SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                        Consilier parlamentar, 
                   Anca Chiser         
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