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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 2, 3 şi 4 aprilie 2013 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 2 aprilie 2013. 

La lucrările Comisiei, din data de 2 aprilie 2013, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe,                
Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel,        
Bogdan Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu,                
Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia,                
Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacșu Marian,                
Nicolae Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Stoica                
Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu 
Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul deputat Nicolae 
Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei, din zilele de 3 şi 4 aprilie 2013, au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru Georgică, 
Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuț, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, 
Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare 
Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron 
Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca 
Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul 
deputat Mihai Tudose a fost plecat în delegație oficială și domnul deputat Nicolae 
Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei. 

 
Lucrările şedinţei din data de 2 aprilie 2013 au fost conduse de domnul deputat 

Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare.  



La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții Ministerului Economiei, 
domnul Maricel Popa, secretar de Stat si domnul Mihai Frasin, consilier. 

Ședinţa Comisiei din data de 2 aprilie 2013 a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” ─ S.A. și „Electrica Oltenia” ─ 
S.A., procedură de urgenţă, PL-x 83/2013 – raport. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea 
unor măsuri  financiar-fiscale, PL-x 93/2013 – aviz. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, 
altele decât gazele naturale, PL-x 96/2013 – aviz. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a 
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, PL-x 97/2013 – aviz. 
 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea 
termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea 
privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei 
electrice „Electrica Moldova” ─ S.A. și „Electrica Oltenia” ─ S.A., procedură de 
urgenţă, PL-x 83/2013 – raport. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Marcel Popa, secretar de stat, 
a subliniat faptul că prin contractul de privatizare referitor la Filiala Electrica 
Moldova S.A. încheiat între Electrica S.A. şi E.ON Energie A.G. Germania, aprobat 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și 
furnizare a energiei electrice Electrica Moldova S.A. şi Electrica Oltenia S.A. 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.668 din 27 iulie 2005, 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” 
S.A. şi-a rezervat dreptul de a vinde către salariați, membrii consiliului de 
administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Electrica S.A. și la filiala 
Electrica Moldova S.A. cel mult 10% din acțiunile deţinute în filiala Electrica 
Moldova S.A., în prezent S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. şi S.C. E.ON Energie 
România S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.C. de Distribuţie a Gazelor 
naturale „Distrigaz Sud” S.A. Bucureşti şi a Societății Comerciale de Distribuție a 
Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureş, precum și a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Marcel Popa, secretar de stat, 
a adăugat faptul că la data de 31 decembrie 2012 au expirat termenele prevăzute la 
art.6 al. (2) şi (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 până la care 
persoanele îndereptățite astfel cum acestea sunt definite la art.2 al. (13) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu 
privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de 
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. şi pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a SC de distribuţie a Gazelor naturale „Distrigaz Sud” S.A. 
Bucureşti și a Societății Comerciale de distribuție a gazelor Naturale Distrigaz Nord 
S.A. Târgu Mures, precum și a socieţătţilor comerciale filiale de distribuţie și 
furnizare a energiei electrice mai pot achiziționa acțiuni la societățile comerciale 
S.C. E.ON Moldova Distribuție S.A. și S.C. E.ON Energie Romania S.A. 

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Marcel Popa, secretar 
de stat, a mai spus că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 116/2011 precizează la 
art.2 alin. (18) că în cazul Societății Comerciale E.ON Moldova Distributie S.A. şi al 
Societății Comerciale E.ON Energie Romania S.A. termenul la care va fi finalizat 
întregul proces de vânzare a acțiunilor de vânzare asupra cărora s-a exercitat 
opţiunea de cumpărare de către persoanele îndreptățite expiră la data de 31 
decembrie 2013. 

Domnia sa a adăugat faptul că în aceste condiții, pentru armonizarea celor două 
termene se impune adoptarea unei soluții pentru prorogarea termenelor prevazute la 
art.6 alin. (2) si (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 114/2005 aprobată cu 
completări prin Legea nr.277/2005 cu modificările ulterioare, până la data de               
31 decembrie 2013.  

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 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor 
prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților 
comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” 
─ S.A. și „Electrica Oltenia” ─ S.A., în forma adoptată de Senat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri                    financiar-
fiscale, PL-x 93/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale,                 
PL-x 96/2013 – aviz. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor 
naturale, PL-x 97/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 3 aprilie 2013.  

Ședinţa Comisiei din data de 3 aprilie 2013 a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind 

unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor 
contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la 
Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica Muntenia Sud"- S.A., PL-x 40/2013 – studiu. 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale, PL-x 29/2013-studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

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

lucrările în zilele de 4 aprilie 2013. 
Ședinţa Comisiei din data de 4 aprilie 2013 a avut următoarea ordine de zi: 
   1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolventei, Pl-x 435/2012 – studiu. 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.381/2009 privind 

introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,                
PL-x 752/2011 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 
 

PREŞEDINTE 
   Mihai TUDOSE 
 

                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU                        

 

 

                                                                                                             Consilier  parlamentar: 
                              Anca Chiser 
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