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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
            Bucureşti, 13.06.2013 

           Nr. 21/185 

 

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013  
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 

lucrările în ziua de 11 iunie 2013.  
La lucrările Comisiei, din data de 11 iunie 2013, au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriste Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Adăscălitei Constantin, Blăjut Viorel –Ionel, Bogdan 
Gheorghe- Dănut, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsută Laurentiu, Ciocan Dan, 
Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduta 
Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacsu Marian, Nicolae Florian, Palască Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Simon Gheorghe, Teju Sorin, Tigăeru Rosca 
Laurentiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.  

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

La lucrările Comisiei au participat, in calitate de invitati, reprezentantii 
Ministerului Mediului si schimbarilor climatice, domnul Septimiu Szabo, manager 
public si doamna Carmen Tinta, director general; Ministerul pentru Proiecte de 
Infrastructura de Interes national si investitii straine: domnul Alexandru Nastase, 
secretar de stat. Ministerul Transporturilor: domnul Nicu Buica, secretar de stat si 
doamna Elena Voicu, consilier;Ministerul Educatiei Nationale, doamna Anca 
Ghinescu, director; Ministerul Fondurilor Europene, doamna Catalina Melită, 
director; Ministerul Finantelor Publice: domnul Dan Manolescu, secretar de stat, 
doamnele Mariana Vizoli si Tanti Anghel, directori general-adjunct, domnul Sasa 
Lovin, expert asistent si doamna Adriana Reut, economist;Transgaz: domnul 
Marius Stroia, director; Transelectrica: domnul Stefan Gheorghe, director general 
executiv; Autoritatea Nationala pentru reglementare in domeniul energiei, doamna 
Adriana Baz, sef serviciu, Ministerului Finanţelor Publice, domnul Florin Tunaru,  
vicepreşedinte Agentia Nationala de administrare fiscala şi doamna Daniela 



 2

Pescaru, director general; Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul Dan 
Radu Ruşanu, preşedinte. 

Şedinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi:  
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 

nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si 
gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada 
de programare 2009-2014, procedură de urgenţă, PL-x 31/2013 - fond, comun cu 
Comisia pentru afaceri europene. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si 
Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, procedură de urgenţă,                  
PL-x 137/2013 - fond,  comun cu Comisia pentru afaceri europene. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative, procedură de 
urgenţă, PL-x 171/2013 – aviz. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de 
urgenţă, PL-x 184/2013 – aviz. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanta de urgentă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, procedură 
de urgenţă, PL-x 185/2013 – aviz. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, procedură 
de urgenţă, PL-x nr. 186/2013 – aviz. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 190/2013 – aviz. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.18/2013 pentru desemnarea entitătii publice care exercită, în numele statului, 
calitatea de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica"-S.A. si la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale" 
Transgaz"-S.A.Medias, procedură de urgenţă, PL-x nr. 115/2013 – fond, comun 
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte 
normative,  procedură de urgenţă, PL-x nr. 196/2013 – fond, comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul 
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institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic 
European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 
2009-2014, procedură de urgenţă, PL-x 31/2013 - fond, comun cu Comisia 
pentru afaceri europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru 
afaceri europene au hotărât să întocmească un raport de adoptare în forma 
Senatului, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

Reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene, doamna director Catalina 
Melită, a prezentat proiectul de lege si a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
domnii deputati.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport 
preliminar care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene prin care să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind 
cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic 
European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 
2009─2014, cu amendamente admise. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar 
al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 
2009-2014, procedură de urgenţă, PL-x 137/2013 - fond,  comun cu Comisia 
pentru afaceri europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru 
afaceri europene au hotărât să întocmească un raport de adoptare cu 
amendamente admise, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

Reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene, doamna director Catalina 
Melită, a prezentat proiectul de lege si a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
domnii deputati.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului 
Economic European 2009─2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009─2014, 
cu amendamente admise. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PL-x 171/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
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Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă, PL-x 184/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(1 vot împotrivă si o abtinere) avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în 
forma adoptată de Senat. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea 
art.8 lit.b1)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, procedură de urgenţă,                 
PL-x 185/2013 – aviz. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amanarea cu o 
saptamână a dezbaterilor acestui proiect de lege, solicitând participarea 
reprezentantilor ministerelor initiatoare ale acestei iniţiative legislative, precum si a 
reprezentantilor Tarom. 

Pe punctul sase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, procedură de urgenţă,                 
PL-x nr. 186/2013 – aviz. 

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

Pe punctul sapte al ordinii de zi a fost înscrisa propunerea legislativă 
pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
Pl-x 190/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, 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 sedintă comună cu Comisia de buget, finante si bănci. 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, presedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
La punctul opt al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea 
entitătii publice care exercită, în numele statului, calitatea de actionar la 
Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. si la 
Societatea Natională de Transport Gaze Naturale" Transgaz"-S.A.Medias, 
procedură de urgenţă, PL-x nr. 115/2013 – fond, comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
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Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 
dezbaterile asupra acestui proiect de lege până la primirea unui punct de vedere din 
partea Guvernului. 

La punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative,  procedură de urgenţă, 
PL-x nr. 196/2013 – fond, comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), domnul 
Florin Tunaru,  vicepreşedinte, a prezentat membrilor Comisiilor reunite, 
principalele prevederi ale iniţiativei legislative si anume: reducerea numărului de 
membri ai Consiliului de conducere ai Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(A.S.F.), de la 17 cât este aprobat în prezent la 11; majorarea la 10 ani a nivelului 
minim de experienţă profesională în domeniul de specialitate, pentru a fi numit în 
calitatea de membru al Consiliului A.S.F.; modificarea prevederilor art. 9 lit. g)  
din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
113/2013, în ceea ce priveşte incompatibilităţile membrilor Consiliului de 
conducere al A.S.F.; stabilirea unei cote de impozit pe venit de 85%, prin excepţie 
de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru veniturile 
reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, 
cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, 
angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de 
membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere. 

Reprezentantul Autoritătii de Supraveghere Financiară, domnul Dan Radu 
Ruşanu, presedinte, a dorit să precizeze faptul că institutia pe care o reprezintă 
susţine adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

Domnia sa a subliniat faptul că limitarea nivelului remuneraţiei membrilor 
Consiliului Autoritătii de Supraveghere Financiară, se va realiza printr-un 
Regulament de funcţionare intern al instituţiei,  în corelare cu remuneraţiile din 
cadrul Băncii Nationale a României, în sensul limitării nivelului remuneraţiei 
membrilor Consiliului A.S.F.  la maxim nivelul remuneraţiei membrilor 
Consiliului de administraţie al B.N.R., pentru a exista o simetrie dintre cele două 
instituţii care operează pe cele două pieţe,  nonbancară, respectiv bancară. 

În cadrul dezbaterilor domnii deputati Gheorghe Ialomiţianu, Daniel 
Fenechiu, respectiv Tudor Ciuhodaru au formulat amendamente. Supuse la vot, 
aceseta au fost respinse. 

De asemenea, membrii celor două Comisii au aprobat un amendament.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să dea un vot de principiu asupra 
iniţiativei legislative, în sensul supunerii plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea unor acte normative, cu amendamente admise si respinse.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 12 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului  ad-hoc,                  
PLx 752/2011  - studiu. 

2. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute 
persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a 
societăţilor, PLx 142/2012- studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat într-o sedinţă ulterioară.  

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

lucrările în zilele de 13 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, PLx 435/2012 - studiu 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, PLx 47/2012- studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                               SECRETAR,     
 
            Cornel ITU   
 
 
 

 
                             

          Consilieri parlamentar     
              Anca Chiser  

Alina Hodivoianu 


