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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 5 decembrie 2011.  
La lucrările şedinţei din 5, 6, 7 şi 8 decembrie a.c., au participat 20 deputaţi, 

din totalul de 21 de membri. Domnul deputat Valerian Vreme a fost absent de la 
lucrarile Comisiei.  

Lucrările ședinței din data de 5 decembrie 2011 s-au desfășurat în comun cu 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 
Senatului și au fost conduse, alternativ, de preşedinții celor două Comisii 
parlamentare, domnul deputat Mihai Tudose respectiv domnul senator Valentin-Gigel 
Calcan.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Autorității  pentru Valorificarea 
Activelor Statului: domnul Aurelian Popa, președinte și doamna Elena Melniciuc, 
director economic, precum şi ai Ministerului Finanțelor Publice domnul Ion 
Ghizdeanu, secretar de stat, presedintele Comisiei Naționale de Statistică. 

Membrii celor două Comisiei au aprobat, pentru şedinţa comună din 5 decembrie 
2011, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi anexa la acesta cu 
privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
- aviz comun. 

Reprezentantul Autorității  pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 
Aurelian Popa, președinte, a prezentat, pe scurt, domeniul de activitate al instituției, 
subliniind importanța programelor desfășurate de AVAS în anul 2011 precum si 
continutul, pe scurt, al proiectului de buget al AVAS pentru anul 2012. 

Domnia sa a răspuns întrebărilor parlamentarilor prezenți la dezbateri, aducând 
lămuriri suplimentare solicitate de aceștia. 
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În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2011 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului au fost avizate favorabil.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, și-a continuat lucrările, în data de 5 decembrie 2011, în comun, cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

Lucrările sedinței comune au fost conduse alternativ, de președinții Comisiilor 
parlamentare. 

Membrii celor patru Comisii au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi anexele la acesta cu 

privire la proiectele de buget ale Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, Consiliului Concurenţei, Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor şi  Secretariatului General al Guvernului – aviz comun. 

La dezbateri au participat, ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanțelor Publice 
domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat, preşedintele Comisiei Naționale de Statistică, 
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, domnul Ion Ariton, 
ministru; Secretariatului General al Guvernului: domnul Eugen Georgescu,  secretar de 
stat; Consiliului Concurenței: Bogdan Chirițoiu, președinte; Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor, domnul Lorand Bogdan Lehel, președinte și domnul Dan 
Cranta, șef serviciu economic. 

Reprezentanții instituțiilor de stat supuse dezbaterilor, și-au prezentat, pe scurt, 
domeniile de activitate, prioritățile anului 2012 precum și solicitările bugetare pentru 
anul 2012 și au răspuns întrebărilor parlamentarilor. 

Membrii celor patru Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2012 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei, 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi  Secretariatului General al 
Guvernului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Secretariatului General al Guvernului au 
fost avizate favorabil cu amendamente respinse. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 6 decembrie 2011. 
Lucrările ședinței din data de 6 decembrie 2011  au fost conduse de preşedintele 

Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanțelor Publice: 
domnii Cătălin Drăgan, director, Marius Atomei, director, George Marinescu, șef 
serviciu, doamnele Ioana Daia, șef serviciu și Oana Iacob, șef serviciu; Ministerul 
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Administrației și Internelor: domnul Dan Marinescu, director, Jan Vraciu, director și 
doamna Diana Moldovan, expert; Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, doamna Carmen Elian, director; Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare: domnul Lorand Kralik, comisar, domnul Radu Toia, director general și 
doamna Marlena Scarlet, consilier juridic; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului: doamna Ionela Bruchental Pop, vicepreședinte și doamna Cristiana Gociu, 
director; Banca Națională a României: doamnele Dana Ilie, expert, Angela Dimonu, 
sef serviciu, Irina Budiu, expert, Adrian Dumitrescu, expert; Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor, domnul Constantin Buzăianu, președinte; Asociația societăților de 
financiare ALB România: domnii Florin Dănescu, președinte, Ionuț Oprescu, Bogdan 
Marița și Maria Cișmașiu, consilieri juridici.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea  privind activitatea Comisiei de Supravegherea a  Asigurărilor. 
2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, (PL-x 586/2011) - fond comun cu Comisia juridică, disciplină şi 
imunități. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, retrimitere de la plen,               
(Plx 613/2010) - fond. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar,               
(PLx 624/2011) - aviz. 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,               
(Plx 634/2011) - aviz. 

6. Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,               
(Plx 636/2011) – aviz. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, (Pl-x 637/2011) - aviz. 

8. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, (Plx 638/2011)  - aviz. 

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, Comun cu Comisia 
economică, industrii şi servicii  şi Comisia pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului din cadrul  Senatului, (PLx 650/2011) – aviz comun. 

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă, (Plx 684/2011) – aviz. 

11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 
privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă, (Plx 689/2011) – aviz. 

12. Pachetul legislativ privind politica de coeziune a UE pentru perioada              
2014 – 2020, examinare în fond:  

a) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
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Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social European şi Fondul 
de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,               
 COM (2011) 615 final. 

b) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind dispoziţiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și 
obiectivului referitor la investiţiile pentru creștere economică și ocuparea forţei de 
muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, COM (2011) 614 final. 

c) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,               
COM (2011) 612 final. 

d) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006,                
COM (2011 ) 607 final. 

e) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020),                
COM (2011) 608 final. 

f) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare 
socială, COM (2011) 609 final. 

g) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 
regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană,               
COM (2011) 611 final. 

h) Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială 
(GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătăţirea constituirii și 
punerii în aplicare a unor astfel de grupări, COM (2011) 610 final. 

i) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor  - Viitorul Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene, COM (2011) 613 final. 
 13. Pachetul legislativ format din propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi 
manipulările pieţei (abuzul de piaţă) - COM(2011) 651 final şi propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind sancţiunile penale pentru 
utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei               
- COM(2011) 654 final, examinare în fond şi subsidiaritate. 

14. Pachetul legislativ format din propunerea de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a 
Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile 
centrale şi registrele de tranzacţii - COM(2011) 652 final şi din propunerea de 
Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor 
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financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului (reformare) - COM(2011) 656 final, examinare în fond şi subsidiaritate. 
 15. Comunicarea Comisiei: O foaie de parcurs către stabilitate şi creştere                
COM(2011) 669  final, examinare în fond. 

16. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de 
transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 
2007/14/CE a Comisiei - COM(2011) 683 final, subsidiaritate. 

 
Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, și anume 

dezbaterea  cu privire la activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 
Reprezentantul Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, domnul Constantin 

Buzăianu, a prezentat, pe scurt, un bilanț al activității C.S.A.de la preluarea mandatului 
de președinte, dificultățile întâmpinate precum și proiectele de viitor. 

Membrii Comisiei au adresat mai multe întrebări, solicitând clarificări asupra 
unor probleme întâlnite pe piața asigurărilor din România precum și detalii referitoare 
la proiectele de viitor ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

Membrii Comisiei au susţinut necesitatea continuării  acestor dezbateri, în 
vederea analizării îmbunătățirii cadrului legislativ care guvernează piața asigurărilor 
din România precum și a formulării unor propuneri de eficientizare a activității 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. 

Pe punctul 2 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, (PL-x 586/2011) - fond comun cu 
Comisia juridică, disciplină şi imunități. 

  Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt conținutul acestei iniţiative 
legislative şi a menţionat că membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât să întocmească un raport de respingere, conform raportului preliminar 
transmis Comisiei noastre. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei juridice de 
disciplină şi imunităţi um raport preliminar prin care, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu amendamente admise. 

Pe punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, retrimitere de la plen, (Plx 613/2010) - fond. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu două 
săptămâni a dezbaterilor acestei iniţiative legislative. 

Pe punctul 4 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, (PLx 624/2011) -  aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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Pe punctul 5 al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, (Plx 634/2011) - aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finațelor Publice, domnul George Marinescu, şef 
serviciu a expus punctul de vedere al Guvernului prin care nu susţine adoptarea acestei 
iniţiative legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede în mod expres că organul fiscal este 
îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate 
informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a 
contribuabilului. Astfel, la lit. b) a alin. (1) al art. 49 se stabileşte că, pentru 
determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal poate solicita expertize. Mai mult 
decât atât, organul fiscal are dreptul să efectueze expertize prin apelarea la serviciile 
unui expert, onorariile pentru efectuarea acestora urmând a fi plătite de la bugetul 
local.

Având în vedere că prevederile legale menţionate mai sus acoperă aspectele 
privind posibilitatea efectuării evaluării, precum şi competenţele acordate organelor 
fiscale pentru a stabili starea de fapt privind valoarea reală supusă impozitării, membrii 
Comisiei au considerat că nu se justifică promovarea iniţiativei legislative. 

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

Pe punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind 
contractele de credit pentru consumatori, (Plx 636/2011) – aviz. 

Reprezentanul Asociatiei societăților finaciare ALB România a expus motivele 
pentru care solicită avizarea negativă a acestei iniţiative legislative. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României a spus că nici BNR nu susține 
avizarea favorabilă a acestei propuneri legislative având în vedere faptul că iniţiativa 
legislativă supusă dezbaterilor este eronată pe fond iar ca formă poate produce 
confuzie în rândul populației. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus invitarea reprezentanților Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru un punct de vedere cat mai complet 
asupra acestui subiect şi a propus amânarea dezbaterilor acestei propuneri legislative 
cu două săptămâni. 

Propunerea de amânare a dezbaterilor cu două săptămâni a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Pe punctul 7 al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, (Plx 637/2011) – aviz.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât prin soluţiile 
legislative propuse se aduce atingere transpunerii şi implementării corecte a       
Directivei 2008/118/CE şi a Directivei 92/83/CEE, la nivel naţional, dar şi prevederilor 
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Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, existând riscul declanşării 
împotriva României, de către Comisia Europeană, a unei proceduri de infringement.
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul 8 al ordinii de zi a fost a fost înscrisă propunerea legislativă privind  
modificarea şi completarea unor acte normative, (Plx 638/2011) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Atomei, 
director, a prezentat punctul de vedere al Guvernului prin care nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă),               
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

9. Şedinţa Comisiei a continuat în comun cu Comisia economică, industrii şi 
servicii  şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul  
Senatului având înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2011, (PLx 650/2011) – aviz comun. 

În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator. 

10. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi-a continuat 
lucrările în şedinţă separată, cu punctul 10 al ordinii de zi - propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de 
practician în insolvenţă, (Plx 684/2011) – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât propune 
modificări ale unor articole de lege eronate sau inexistente, precum şi dispoziții 
legislative incomplete sau care nu își au sediul materiei în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor  în insolvență, 
republicată,  supusă modificării. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul 11 al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de 
practician în insolvenţă, (Plx 689/2011) – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul 12 al ordinii de zi a fost înscris pachetul legislativ privind politica 
de coeziune a UE pentru perioada 2014 – 2020, format din  aCOM(2011)615, 
bCOM(2011) 614, cCOM(2011) 612, dCOM(2011) 607, eCOM(2011) 608, 
fCOM(2011) 609, gCOM(2011) 611, hCOM(2011) 610 şi  iCOM(2011) 613, 
examinare în fond.  



8 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra pachetului legislativ privind politica 
de coeziune a UE pentru perioada 2014 – 2020, format din  aCOM(2011)615, 
bCOM(2011) 614, cCOM(2011) 612, dCOM(2011) 607, eCOM(2011) 608, 
fCOM(2011) 609, gCOM(2011) 611, hCOM(2011) 610 şi  iCOM(2011) 613, pe care 
să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

Pe punctul 13 al ordinii de zi a fost înscris pachetul legislativ format din 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de 
piaţă) - COM(2011) 651 final şi propunerea de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului privind sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor 
privilegiate şi manipulările pieţei - COM(2011) 654 final, examinare în fond şi 
subsidiaritate. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra pachetului legislativ format din propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizările abuzive ale informaţiilor 
privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă) - COM(2011) 651 final şi 
propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind sancţiunile 
penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei                
- COM(2011) 654 final, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a 
Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)  
- COM(2011) 651 final supusă dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
sancţiunile penale pentru utilizările abuzive ale informaţiilor privilegiate şi 
manipulările pieţei - COM(2011) 654 final supusă dezbaterii respectă principiul 
subsidiarităţii. 

Pe punctul 14 al ordinii de zi a fost înscris pachetul legislativ format din 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului [EMIR] privind 
instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii 
- COM(2011) 652 final şi din propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (reformare)                
- COM(2011) 656 final, examinare în fond şi subsidiaritate. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra pachetului legislativ format din propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi 
de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, 
contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii şi din propunerea de Directivă a 
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Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, de 
abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
(reformare), pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei 
Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului [EMIR] privind 
instrumentele derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele de tranzacţii 
COM(2011) 652 final  supusă dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele 
instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului (reformare) - COM(2011) 656  supusă dezbaterii respectă 
principiul subsidiarităţii. 

  Pe punctul 15 al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei: O foaie 
de parcurs către stabilitate şi creştere COM(2011) 669  final, examinare în fond. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei: O foaie de 
parcurs către stabilitate şi creştere, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor. 

  Pe punctul 16 al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE 
privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația 
referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 
piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei - COM(2011) 683 final, 
subsidiaritate. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 7 decembrie 2011, cu următoarea 
ordine de zi: 

1.  Proiectul de Lege „Legea antreprenorului social”, (PL-x 361/2011). 
2. Cerera de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru 

modificarea OUG nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale 
„Petromidia” – S.A. Constanţa, (PL-x 832/2010/2011) – retrimitere de la plen. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima sedinţă.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 8 decembrie 2011, cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export–Import a 
României EXIMBANK, S.A,  (PLx 619/2011). 

2. Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice,          
(PLx 644/2011). 

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

 
 
 
 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
 
                                                       SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU        
 
 
 
 
 
 
 

    Consilier parlamentar,        
             Anca Chiser       
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