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Sinteza 

 şedinţei Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 iunie 2011 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 7 iunie 2011. 

La lucrările Comisiei din data de 7, 8 şi 9 iunie 2011 au fost prezenţi 20 deputaţi 
din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, 
Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă 
Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru 
Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: doamna Bruchental Pop Ionela, vicepreşedinte;  
Ministerului Finanţelor Publice, doamna Toma Gheorghiţa, şef serviciu, Negoiţă Lucia, 
şef serviciu, Popescu Gabriela,  şef serviciu, Alecu Bogdan, expert principal; 
reprezentantul Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: domnul Pătruţi Alexandru, 
preşedinte; Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Petraru Cristian, director şi 
domnul Vraciu Jan, director; Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
doamna Honceriu Narcisa, expert; PAID (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor 
Naturale): domnul Popescu Radu, consilier; ai Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: 
doamna Nemeş Marinela, director general; Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, domnul Bogdan Lehel Lorand, preşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. CEREREA DE REEXAMINARE a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 

pentru modificarea OUG nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
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acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale 
„Petromidia” – S.A. Constanţa ( PLx 832/2010) - RAPORT. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 368/2011) - AVIZ. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 39/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, procedură de urgenţă            
(PLx 376/2011) - AVIZ. 

4. Propunerea legislativă privind completarea  articolului 45 din Legea nr. 85/2003, 
Legea minelor (Plx 285/2011) - AVIZ. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale            
(Plx 207/2011) - RAPORT. 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260 din 04/11/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 10/11/2008            
(Plx 257/2011) - RAPORT. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.757/10.XI.2008 (Plx 270/2011)             
- RAPORT. 

8. Raport  de activitate pe anul 2009 al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (604BP/2010).- comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  din 
Camera Deputaţilor, precum şi cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunităţi si 
validări si Comisia economică, industrii şi servicii din Senat 

9. Raport  de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (R4/2010)- comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  din 
Camera Deputaţilor, precum şi cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunităţi şi 
validări si Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

Pe primul punct 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,            
PLx 832/2010 - RAPORT. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestei cereri de 
reexaminare solicitată de Preşedintele României.  

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri),  să respingă cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României ca 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 propun 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 
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plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale ,,Petromidia’’ - 
S.A. Constanţa. 

Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi 
completările ulterioare, Plx 368/2011 - AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Toma Gheorghiţa, a 
afirmat că Ministerul pe care îl reprezintă nu susţine această propunere legislativă, dat 
fiind faptul că impactul bugetar nu poate fi cuantificat. 

Domnul Aurel Vainer, vicepreşedinte, a formulat un amendament.   
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul formulat de 

domnul vicepreşedinte Aurel Vainer, care a fost aprobat cu majoritate de voturi            
(1 vot împotrivă), fiind astfel însuşit de membrii Comisiei. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu recomandarea ca la Comisia sesizată 
în fond să se realizeze corelarea dispoziţiilor propuse prin prezenta propunere 
legislativă cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Totodată, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă), să înainteze Comisiei sesizate în fond un amendament 
admis. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat 
nr. 178/2010, procedură de urgenţă, PLx 376/2011 - AVIZ. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că niciunul dintre 
reprezentanţii ministerelor iniţiatoare sau avizatoare ale acestui proiect de lege nu sunt 
prezenţi, pentru susţinerea acestui proiect şi a propus ca proiectele al căror iniţiator este o 
instituţie guvernamentală, ai cărei reprezentanţi nu sunt prezenţi pentru susţinerea 
acestora în cadrul şedinţei Comisiei, să fie dezbătute în şedinţe ulterioare, la care vor fi 
prezenţi reprezentanţii instituţiilor guvernamentale implicate.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus ca dezbaterea acestor proiecte de lege 
să se desfăşoare numai dacă vor fi susţinute de un reprezentant guvernamental, la nivel de 
ministru sau secretar de stat. 

Supusă la vot această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus transmiterea unei note de informare  

asupra acestor decizii, către Primul Ministru, domnul Emil Boc respectiv către şeful 
Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, domnul Valentin Iliescu. 

Supusă la vot, această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi  
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi             

(5 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  
Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

completarea  articolului 45 din Legea nr. 85/2003, Legea minelor, Plx 285/2011 - AVIZ. 



 4

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Popescu Gabriela, a 
afirmat că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine aprobarea acestei propuneri 
legislative. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Pătruţi 
Alexandru, a afirmat că repararea pagubelor produse prin exploatare nu face obiectul 
redevenţei şi că suma totală a redevenţelor se ridică la aproximativ 250-300 milioane lei 
anual. Din acest motiv, nici Agenţia pentru resurse minerale nu susţine aprobarea acestei 
propuneri legislative. 

Domnul deputat Marian Neacşu  a formulat un amendament.  
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul propus, propunere 

care a fost aprobată cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), fiind astfel însuşit 
de către membrii Comisiei. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă),  
avizarea favorabilă, cu un amendament admis, a propunerii legislative supuse 
dezbaterii. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de 
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, PLx 207/2011 - RAPORT. 

Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Vraciu Jan, a 
afirmat  că modificările propuse prin această iniţiativă legislativă nu au obiect, ele fiind 
conţinute în textul legii. 

Pe parcursul dezbaterilor au fost formulate mai multe amendamente care au fost 
aprobate cu unanimitate de voturi, fiind însuşite de către membrii Comisiei. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, 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 şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 757 din 10/11/2008, PLx 257/2011 - RAPORT. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al 
acestei propuneri legislative şi anume modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, republicată, în vederea introducerii unor elemente suplimentare 
pentru stabilirea sumei asigurate, precum şi a determinării obligaţiei de a încheia 
contractul de asigurare în funcţie de posibilitatea producerii unor riscuri previzibile şi 
specifice localităţii unde este situată locuinţa.  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât pentru aplicarea 
,,Programului Român de Asigurare la Catastrofe”, a fost adoptată Legea nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
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teren şi inundaţiilor, republicată, lege de protecţie socială, având ca scop sprijinirea 
cetăţenilor şi a autorităţilor implicate în reconstrucţia locuinţelor distruse în urma 
producerii principalelor tipuri de dezastre naturale la care este expus teritoriul României, 
respectiv cutremurele de pământ, alunecările de teren şi inundaţiile, ca fenomene 
naturale. Totodată, membrii Comisie au apreciat că iniţiativa legislativă nu se încadrează 
în ,,Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă”, fapt care ar avea ca rezultat majorarea primelor de 
asigurare, aspect care ar afecta caracterul de protecţie socială a legii.

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.260 
din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr.757 
din 10/11/2008. 

Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.757/10.XI.2008, PLx 270/2011 - RAPORT. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al 
acestei propuneri legislative si anume modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, republicată, în scopul remedierii deficienţelor constatate în 
aplicarea prevederilor acestei legi, deficienţe semnalate şi de către asociaţiile de 
proprietari. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât programul de 
consultanţă denumit ,,Studiu Integrat privind Managementul Riscurilor de Dezastre în 
România” a identificat doar trei tipuri de dezastre naturale la care este expus teritoriul 
României, acestea fiind cutremurele de pământ, alunecările de teren şi inundaţiile. 
Totodată, includerea în Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, a riscului 
suplimentar de ,,incendii de mare anvergură” ar conduce la majorarea primelor de 
asigurare, aspect care ar afecta caracterul de protecţie socială al legii venind astfel în 
contradicţie cu scopul legii. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.757/10.XI.2008. 

 
Şedinţa a continuat, în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  din 

Camera Deputaţilor, precum şi cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunităţi şi 
validări şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat, cu următoarele puncte 
înscrise în ordinea de zi şi anume: 
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Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscris Raportul  de activitate pe anul 2009 
al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  

Reprezentantul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), 
domnul Bogdan Lehel Lorand, preşedinte, a prezentat pe scurt raportul de activitate al 
instituţiei pe care o conduce şi a răspuns întrebărilor şi solicitărilor parlamentarilor  
prezenţi la dezbateri. 

După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui 
raport favorabil asupra Raportului  de activitate pe anul 2009 al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 

In urma exprimării votului, membrii celor 4 comisii parlamentare, au decis, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor Permanente al Camerei Deputaţilor si 
Senatului, propunerea de aprobare a Raportul  de activitate pe anul 2009 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris  Raportul  de activitate pe anul 
2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Reprezentantul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), 
domnul Bogdan Lehel Lorand, preşedinte, a prezentat pe scurt raportul de activitate al 
instituţiei pe care o conduce pe anul 2010 şi a răspuns întrebărilor şi solicitărilor 
parlamentarilor  prezenţi la dezbateri. 

După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui 
raport favorabil asupra Raportului  de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 

In urma exprimării votului, membrii celor 4 comisii parlamentare, au decis, cu 
unanimitate de voturi, să înainteze Birourilor Permanente al Camerei Deputaţilor si 
Senatului, propunerea de aprobare a Raportul  de activitate pe anul 2010 al 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 8 iunie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind 

unele măsuri pentru accelerarea privatizării (PLx 386/2011). 
2. Proiectul de Lege privind respingerea OUG nr. 36/2011 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 116/2006 privind protecţia sociala acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi 
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi 
comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, procedură de urgenţă 
(PLx 379/2011). 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima şedinţă. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 iunie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege „Legea antreprenorului social” (PLx 361/2011). 
2. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI privind atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de 
proprietate intelectuală, printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat 
în cadrul Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, Oficiului pentru 
armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale), E 17/2001-s 
COM (2011) 288).  

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

  

 

 

      PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE             
       
 
 
      SECRETAR,     
         Marin ALMĂJAN   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                         Consilier parlamnetar,  
                                                                                                                    Anca Chiser 

                                             Expert  parlamentar, 
                                             Alina Ailenei  
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