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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 3, 4 şi  5 septembrie 2013  

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 

în ziua de 3 septembrie 2013.  La lucrările Comisiei, din data de 03 septembrie 
2013, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, 
Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ 
Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă 
Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, 
Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacşu Marian, Nicolae 
Florian, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju 
Sorin, Ţigăeru Roşca Laurenţiu, 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, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
      1. Cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Memorandumului 
de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la 15 februarie 2013, PL-x 141/2013 – fond. 
     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, PL-x 142/2013 - aviz. 
      3. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, PL-x 236/2013 - aviz. 
     4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului  ad-hoc, PL-x 
752/2011 - aviz. 
      5. Diverse. 
      Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare 
asupra Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între 
statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 
2013, PL-x 141/2013 – fond. 
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La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Economiei- Departamentul Energiei, domnul secretar de stat, 
Mihai Albulescu, respectiv domnul Gabriel Dumitraşcu – director general.  

Domnul director general Gabriel Dumitraşcu a dorit să sublinieze faptul că nu 
susţine aprobarea cererii de reexaminare. În  urma dezbaterilor şi a punctelor de 
vedere exprimate, membrii Comisiei au considerat cererea de reexaminare ca fiind 
neîntemeiată, întrucât proiectul de lege privind aprobarea Memorandumului de 
Înţelegere încheiat între statul roman şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la data de 15 februarie 2013, face parte din categoria legilor ordinare, şi a 
fost iniţiat de Guvern cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (3) din Constituţia 
României, republicată, conform cărora:“La cererea Guvernului sau din proprie 
iniţiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu 
procedură de urgentă, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere.“ Faţă de cele 
prezentate mai sus şi în raport de cererea de reexaminare transmisă de Preşedintele 
României, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă 
şi o abţinere) să respingă cerea de reexaminare şi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea Legii privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere 
încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 
februarie 2013. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris 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, 
PL-x 142/2012 - aviz. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma 
adoptată de Senat.  

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea articolului 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,                 
PL-x 236/2013 - aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Marinescu – şef serviciu. 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele prevederi ale 
iniţiativei legislative, susţinând aprobarea acesteia, în forma adoptată de către Senat. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea 
concordatului preventiv şi a mandatului  ad-hoc, PL-x 752/2011 - aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Tanţi Anghel – director general 
adjunct; ANAF: doamna Cornelia Pataucius; Ministerului Justiţiei: doamna Honoria 
Dumitrescu – consilier juridic. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a 
precizat ca nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Reprezentantul Ministerului 
Justiţiei a precizat ca nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Cu prilejul 
dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
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constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, Ministerul Justiţiei se află 
actualmente într-un proces de amendare substanţială a cadrului legal în materia pre-
insolvenţei  şi insolvenţei, prin derularea programului  „Consolidarea mecanismului 
insolvenţei în România”, finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare. Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă),  avizarea negativă a iniţiativei legislative.     

 Pe punctul cinci al ordinii de zi, Diverse: a) Membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, luând act de repetatele semnale şi 
dezbateri publice din mass-media şi având în vedere domeniile de activitate ale 
comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să solicite începerea unei anchete 
parlamentare cu privire la situaţia post-privatizare a societăţilor din domeniul 
energiei electrice şi a gazelor din România;  b) Membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, luând act de impactul economico-social major al 
proiectului privind exploatarea minieră de la Roşia Montană, de  implicaţiile acestui 
proiect asupra mediului, al conservării monumentelor istorice şi nu în ultimul rând al 
societăţii româneşti, au hotărât, cu unanimitate de voturi, organizarea unei vizite 
de lucru ( dezbatere şi informare).  Membrii comisiei au considerat că vizita de 
lucru ar trebui să aibă loc înainte ca iniţiativă legislativă să ajungă în dezbaterea 
comisiilor de specialitate, pentru a se putea lua o decizie documentată şi corect 
argumentată, ca urmare a consultării cu factorii locali implicaţi şi, foarte important, 
cu comunitatea din zonă. 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 04 septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 

inundaţii, PLx 411/2012 – studiu. 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 39/2013 privind preluarea de  

către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” – 
S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin 
organul competent, PLx 234/2013 – studiu. În urma analizei din cadrul Comisiei, 
membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă ulterioară.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 05 septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1.  Propunere legislativă „Legea holdingului”, PLx 271/2010 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – 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 parlamentari:   

                                                                                                                                      Alina Hodivoianu   
                                                                                                                                      Anca Chiser 
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