
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
    Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  04.02.2016 
                      Nr. 4c-1/22 

 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 2 și 4 februarie 2016 
 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 2 februarie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri            
toți deputaţii.  

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
          1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social, Pl-x 547/2014- FOND; 

  2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii 
Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și 
de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles și de către România, la            
12 noiembrie 2014, la Bruxelles, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată,            
PL-x 856/2015- FOND; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la 
operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată, procedură de urgență, 
retrimitere de la Plen în vederea unei noi examinări,  PL-x 739/2015 – FOND; 

4. Propunere legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 – FOND COMUN cu 
Comisia pentru industrii și servicii; 

5. Proiect de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 – FOND COMUN cu 
Comisia pentru industrii și servicii; 

6. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit,  pachetului integral de 
acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional            
Timişoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş, 
PL-x 481/2014 – FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii; 
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7. Propunerea legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în 
România, Pl-x 348/2015 – FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/19901 
societăților și reglementarea echivalării funcțiilor, Pl-x 816/2015 – FOND COMUN cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
50/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, procedură de urgență,            
PL-x 864/2015 – AVIZ; 

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din 
industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
procedură de urgență, PL-x 887/2015 – AVIZ. 

 
          La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă ”Legea 
antreprenorului social, Pl-x 547/2014- FOND. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy și doamna 
Oana Iacob - șef serviciu, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice: doamna Costea Floricica și domnul Țepeș Dinu – consilier.  

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri, domnul director Ionescu Emil-Octavian, a dorit să sublinieze faptul că Guvernul nu 
susține adoptarea propunerii legislative, având în vedere următoarele considerente. Astfel, 
terminologia folosită în cuprinsul propunerii legislative nu este proprie limbajului juridic 
folosit într-un act normativ, termenii folosiţi în actul normativ, respectiv ,,antreprenorul 
social", ,,managerul", ,,managerul social" nefiind clar definiți și creând astfel confuzie. 

Mai mult decât atât, există deja introduse în Clasificarea Ocupațiilor din România 
(COR), reglementată prin Ordinul nr.1.832/856 din 2011 al ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea 
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele ocupații: antreprenor în economia socială (112032); 
manager de întreprindere socială (112036); specialist în economia socială (341206). 

Domnia sa a afirmat că, inițiativa legislativă nu conține reglementări clare care să 
stabilească domeniile și obiectivele vizate de actul normativ, precum și condițiile în care o 
persoană poate fi considerată antreprenor social. 

Mai mult decât atât, Parlamentul a adoptat Legea nr. 219/2015 privind economia 
socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din  28 iulie 2015, care 
reglementează o serie dintre aspectele prevăzute în iniţiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative ,,Legea 
antreprenorului social”, cu amendamente respinse. 
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Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, 
semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și 
Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România, la 12 noiembrie 
2014, la Bruxelles și de către România, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles, Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată, PL-x 856/2015- FOND. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Afacerilor Externe: domnul director general Ion Gâlea.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe le-a prezentat domnilor deputați 
principalele prevederi cuprinse în această inițiativă legislativă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare             
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la 
Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, 
Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de către România, 
la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles, în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris  proiectul  de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 39/2015 privind unele măsuri pentru 
consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri are calitatea de 
instituţie publică implicată, procedură de urgență, retrimitere de la Plen în vederea unei 
noi examinări, FOND, PL-x 739/2015. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Energiei: domnul Cornel Bobâlcă – consilier.  

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul consilier Cornel Bobâlcă  le-a prezentat 
domnilor deputați principalele prevederi cuprinse în această inițiativă legislativă.  

Domnul consilier Cornel Bobâlcă  a subliniat faptul că, Ministerul Energiei susţine, în 
continuare, necesitatea aprobării prin lege a acestei ordonanţe de urgenţă. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial prin care au supus plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea 
poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică 
implicată, în forma adoptată de Senat.  

Pe punctele patru și cinci ale ordinii de zi au fost înscrise următoarele inițiative 
legislative:  

- Propunerea legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 – FOND COMUN cu 
Comisia pentru industrii și servicii; 

- Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 – FOND COMUN cu 
Comisia pentru industrii și servicii. 

La dezbaterea acestor iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy, doamna Oana 
Iacob - șef serviciu și doamna Ioana Popescu – consilier, Ministerului Economiei, 
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Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: domnul director Ionescu Emil-Octavian, 
Băncii Naționale a României: domnul Gabriel Mladenovici – consilier principal, Fondului 
Proprietatea: domnul Cătălin Niculiță – consilier juridic. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy, 
a solicitat amânarea dezbaterilor deoarece, în acest moment, nu există încă un punct de 
vedere consolidat al Guvernului cu privire la cele două iniţiative legislative. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri, domnul director Ionescu Emil-Octavian, a dorit să sublinieze faptul că și ministerul 
pe care-l reprezintă dorește amânarea dezbaterilor cu privire la cele două inițiative, pentru o 
lună de zile, dată fiind complexitatea acestor reglementări. 

Supusă la vot, propunerea de amânare cu o lună  a dezbaterilor cu privire la cele 
două inițiative legislative a fost votată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind transferul, 
cu titlu gratuit,  pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională 
„Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a 
statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a 
judeţului Timiş, PL-x 481/2014 – FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și 
servicii. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Transporturilor: domnul secretar de stat Ion Aurel Stanciu, Ministerului 
Justiției: doamna Honoria Olaru – consilier. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, le-a prezentat membrilor Comisiei             
raportul preliminar de respingere a proiectului de lege, transmis Comisiei noastre de către  
Comisia pentru industrii și servicii. 

Domnul secretar de stat Ion Aurel Stanciu a subliniat faptul că Ministerul 
Transporturilor nu susține adoptarea acestei inițiative legislative deoarece, prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 574 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 889 din 8 decembrie 2014, ale cărei considerente sunt obligatorii 
pentru orice subiect de drept de pe teritoriul României, orice lege specială prin care s-ar 
realiza un transfer cu titlu gratuit al unor acţiuni din proprietatea statului în proprietatea 
privată a unor unităţi administrativ-teritoriale este neconstituţională, prin raportare la            
art. 44 din Constituţia României, republicată, în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii private 
a statului. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna consilier Honoria Olaru, a afirmat că nu 
are un punct de vedere oficial al ministerului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât,             
cu majoritate de voturi (o abţinere), respingerea proiectului de Lege privind transferul, 
cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională 
,,Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului 
şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş. 

Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
stimularea investițiilor străine directe în România, Pl-x 348/2015 – FOND COMUN cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy. 

Domnul secretar de stat a precizat că  Ministerul Finanțelor nu susţine inițiativa 
legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că propunerea legislativă nu se 
justifică întrucât Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine a fost abrogată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în 
Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, 
abrogată, la rândul său, prin Legea nr. 241/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998. Deoarece actul normativ asupra căruia se 
doreşte a se interveni legislativ este abrogat, propunerea legislativă este lipsită de obiect. 

În ceea ce priveşte art. II, prin care se propune completarea Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
apreciat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât alocarea integrală a impozitului pe 
venit încasat de la investitorii străini fiecărei unităti administrativ-teritoriale ar determina o 
diminuare a veniturilor bugetului de stat. 

În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un             
Raport preliminar pe care să-l înainteze Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci prin 
care să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
stimularea investiţiilor străine directe în România. 

Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 31/19901 societăților și reglementarea echivalării 
funcțiilor, Pl-x 816/2015 – FOND COMUN cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Justiției: doamna Honoria Olaru – consilier, Băncii Naționale a 
României: domnul Gabriel Mladenovici – consilier principal. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna consilier Honoria Olaru a precizat faptul 
că ministerul nu susţine această inițiativa legislativă. 

În continuare doamna consilier Honoria Olaru a enumerat principalele motive pentru 
care punctul de vedere al Ministerului Justiției este negativ. Astfel, din formularea propunerii 
de act normativ  nu rezultă, cu claritate, care sunt formalităţile prevăzute actualmente de lege 
a căror eliminare se urmăreşte. 

Domnia sa a afirmat că, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, acţionarul îşi poate desemna liber reprezentatul său 
în adunarea generală a acţionarilor, potrivit regulilor aplicabile în materia contractului de 
mandat prevăzute de Codul civil. Singurele limitări legate de participarea şi exercitarea 
votului în adunarea generală sunt cele privind efectuarea vărsămintelor prevăzute de lege şi 
de actul constitutiv şi cele privind reprezentarea prin membrii consiliului de administraţie, 
directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, ori prin 
funcţionarii societăţii (care nu îi pot reprezenta pe acţionari în adunarea generală, sub 
sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută). 
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Totodată, necesitatea emiterii unor avize prealabile din partea unei instituţii publice nu 
se regăseşte în cuprinsul legii şi, mai mult decât atât, nu se justifică întrucât unele dintre 
instituţiile menţionate în text nu au atribuţii legate de funcţionarea operatorilor economici 
(cum este cazul Consiliului Superior al Magistraturii). 

Domnia sa a menţionat că, în ceea ce priveşte modificarea propusă la art. 2 din 
propunerea legislativă, care are ca obiect echivalarea funcţiilor de demnitate publică cu 
"experienţa de specialitate în funcţie de atribuţiile îndeplinite", se consideră pe de o parte, că 
această echivalare nu poate face obiectul unei iniţiative legislative care are ca obiect 
modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar pe de altă parte, din formularea textului, nu reiese care este intenţia de 
reglementare.  

În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un             
Raport preliminar pe care să-l înainteze Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi prin care 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/19901 societăţilor şi reglementarea echivalării 
funcţiilor. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 privind modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, procedură de urgență, PL-x 864/2015 – AVIZ. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul secretar de stat Attila Gyorgy și doamna 
Oana Iacob - șef serviciu. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy   
a precizat faptul că inițiativa legislativă a fost deja adoptată de către Parlament și a devenit 
Legea nr. 358/2015. 

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

Pe punctul zece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru 
realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, procedură de urgență,            
PL-x 887/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna 
secretar de stat Anca Magdalena Chiser și doamna Ruxandra Anghel - director adjunct. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri, doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser, le-a prezentat domnilor deputați 
principalele prevederi cuprinse în această inițiativă.  

Doamna director adjunct Ruxandra Anghel a răspuns la o serie de întrebări formulate 
de către membrii Comisiei. 

De asemenea, doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser le-a prezentat domnilor 
deputați o propunere de amendare a inițiativei legislative. 
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 Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi şi a fost 
însuşit de membrii Comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,             
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendament admis. 

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

ziua de 4 februarie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere 
încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 
2013, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21.12.2013,  PL-x 141/2013 – 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:                       
Anda Constantinescu 

                                Alina Hodivoianu                           
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