
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  06.10.2016 
                        Nr. 4c-1/224 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 4, 5 și 6 octombrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările  în  ziua  de  
 4 octombrie 2016, în intervalele orare 1115-1300, respectiv, 1530-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 4 octombrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, Buican 
Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László 
Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-Luigi 
Măduță, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel. 

Domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 
absentat de la lucrările ședinței. 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Horia Grama, preşedintele de ședință.      
       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
           1.  Propunerea legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 
381/2016- AVIZ;  

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal,  Pl-x 382/2016- 
AVIZ;  

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - Codul 
fiscal,  Pl-x 383/2016- AVIZ;  

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - Codul 
fiscal,  Pl-x 385/2016- AVIZ;  
           5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a fun cțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 387/2016- AVIZ. 

La primul punct al ordinii de zi

Reprezentantul Băncii Naționale a României, doamna șef serviciu Angela Dimonu,  a dorit să 
precizeze faptul că, B.N.R. nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

 au participat, în calitate de invitați, din partea Băncii Naționale a 
României: doamna Angela Dimonu - șef serviciu și doamna Raluca Russe  – consilier juridic.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât aspectele vizate au fost deja 
reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările 
ulterioare este un act normativ care reglementează activitatea instituțiilor de credit, nefiind astfel un 
instrument adecvat pentru introducerea de reguli/restricții adresate recuperatorilor de creanțe, reguli cu 
specific predominant de protecție a consumatorului și care, din acest considerent, este normal să se 
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regăsească în legislația specifică Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Potrivit                 
art. 110 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori ,,(1) În cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se înfiinţează o structură responsabilă cu 
înregistrarea intermediarilor de credite şi a reprezentanţilor desemnaţi, precum şi cu asigurarea 
funcţionării punctului unic de informare".  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Punctul doi al ordinii de zi.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

constatat faptul că, propunerea legislativă nu se justifică întrucât la art. I, pct. 3 din Legea nr. 112/2016 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, este reglementată situația în 
care ,,persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care 
realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se 
situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de 
persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se 
suportă din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate , astfel: a) lunar (...); sau b) 
la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit 
legii (...). 

  

Trimiterea la care se face referire în modificarea propusă este greșită, corectă fiind referirea la art. 
155, articol în care sunt prevăzute ,,categoriile de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale de 
sănătate". 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

La punctul trei al ordinii de zi

Domnul deputat Popa Octavian Marius le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
reglementări ale inițiativei legislative precum și motivele  pentru care aceasta ar trebui avizată favorabil.  

 a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Popa 
Octavian Marius. 

Domnul președinte de ședință, domnul deputat Horia Grama, a dorit să prec izeze faptul că 
Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative, sub rezerva însușirii observaţiilor și propunerilor 
prezentate în  punctul de vedere.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative. 

La punctul patru al ordinii de zi

           

, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 La punctul cinci al ordinii de zi

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 5 
octombrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630, cu următoarea ordine de zi: 

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

           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2015 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență, PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 6 

octombrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea ordine de zi: 
           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2015 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență, PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – studiu. 

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

      VICEPREŞEDINTE, 
 
           Aurel VAINER 
 
                                                  
                                                          SECRETAR,  
  
                          Cornel ITU        
 
                                                                                                                                             Şef serviciu 

                                                                                                                                         Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                      Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                         Alina Cristina Hodivoianu   
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