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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 10 mai 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 10, 11 si 12 mai 2011 au fost prezenţi 21 deputaţi 
din totalul de 22 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei.  
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Comisiei naţionale a Valorilor 
Mobiliare, doamna Gabriela Anghelache, preşedinte, doamna Mihăilescu Dorina, 
comisar; reprezentanţii Autorităţii  pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna 
Ionela Bruchental-Pop, vicepresedinte, doamna Cristina Gociu, director; reprezenatnţii 
Ministerului Finanţelor Publice: domnul Ciprian Badea, director general, domnul Mihai 
Vasilescu, sef serviciu. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat 
nr. 178/2010, PLx 200/2011. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
publice stabilite prin titluri executorii, Procedură de urgenţă, Pl-x 160/2011, comun cu 
Comisia pentru buget, finante, bănci 
3. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea AVAS  
Pl-x 164/2011, Comun cu Comisia pentru buget, finante, bănci, 
  Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010, PLx 200/2011. 

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 a fost promulgată de către 
Preşedintele României la data de 01 octombrie 2010 şi a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 676 din 05 octombrie 2010. Pe parcursul dezbaterii 
publice şi instituţionale a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor 
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metodologice pentru aplicarea legii parteneriatului public-privat au apărut o serie de 
comentarii referitoare în special la statutul aportului în natură al partenerului public la 
compania de proiect. Din acest punct de vedere Ministerul Justiţiei consideră că legea 
restricţionează într-o oarecare măsură posibilitatea ca prin normele de aplicare să se 
clarifice în ce mod aportul în natură al partenerului public, constând în dreptul de 
administrare al unor bunuri din domeniul privat, poate servi obiectului de activitate al 
companiei de proiect, mai ales când acesta constă în realizarea unor lucrări de reabilitare, 
modernizare, întreţinere, dezvoltare a unui obiectiv aflat în domeniul public. În acelaşi 
sens, în cazul lucrărilor care au ca obiect realizarea efectivă a unor bunuri, care în temeiul 
Constituţiei României sau al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia fac obiectul proprietăţii publice, la finalizarea proiectului ele intră ex 
lege în domeniul public, fapt care ar necesita în acest sens o prevedere mai clară în lege 
care să permită o dezvoltare mai concretă a mecanismului în normele metodologice. 

Pentru clarificarea acestor probleme şi pentru a permite ca normele să aibă o bază 
legală completă pentru a dezvolta mecanismele de aplicare, s-a propus această lege de 
modificare şi completare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 încă în această 
fază de intrare în aplicabilitate a legii şi normelor. De asemenea s-a dorit ca prin Legea 
parteneriatului public-privat, fără a se afecta alte legi aplicabile în domeniu, să se creeze 
o alternativă care funcţie de rezultatele unor analize economice competente să pună la 
dispoziţia autorităţilor publice şi o altă formă de cooperare cu investitori privaţi pentru 
realizarea unor obiective publice. Dar şi referitor la acest deziderat, pe parcursul 
dezbaterii normelor s-a constatat că legea nu pune la dispoziţia dezvoltării metodologice 
suficiente pârghii. 

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

  Sedinţa a continuat, cu punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, în comun cu Comisia 
pentru buget, finante, bănci. 
 Lucrările celor două comisii au fost conduse de doamna Maria Eugenia Barna,  
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, bănci. 
 După efectuarea prezenţei, s-a constatat neîndeplinirea cvorumului necesar, iar lucrările 
şedinţei comune au fost declarate închise. 
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 11 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul 
fiscal PLx 232/2011 – studiu 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale Plx207/2011 - studiu 

In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
votul să fie dat în proxima sedinţă. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 12 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
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1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 
2003 privind utilizarea veniturilor din privatizarea şi valorificarea activelor 
bancare neperformante Plx 214/2011 – studiu 

2. Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare     
     şi instituţiilor de credit Plx 215/2011 - studiu 
In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 

votul să fie dat în proxima sedinţă. 
 

 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

                                                SECRETAR,     

         Marin ALMĂJAN 
                                             

          Consilier parlamentar  

                              Anca Chiser 

 3


	Proces verbal 

		2011-05-16T10:58:18+0300
	Constantinescu Anda Elena




