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Sinteza 
                             şedinţei Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 aprilie 2011 

 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 5 aprilie 2011. 

La lucrările Comisiei din data de 05, 06 şi 07 aprilie 2011 au fost prezenţi          
21 deputaţi din totalul de 22 de membri si anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu 
Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, 
Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi 
Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. 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 Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Valentin Mavrodin, director general, doamna Tanţi Anghel, director, doamna Elena Ianda, 
director general adjunct, domnul Cătălin Drăgan, director, domnul Marius Atomei, director. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) 
şi (4) ale art. 6 din OUG nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
„Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – S.A. , procedură de urgenţă,          
PLx 136/2011- fond. 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 3/2011 privind măsuri economice pe 
anul 2011 la nivelul unor operatori economici , Procedură de urgenţă, PLx 137/2011-fond. 
 3. Propunerea legislativă privind reglementarea acordării eşalonării la plată,          
Plx 122/2011 – aviz. 
 4. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri          
financiar-fiscale Procedură de urgenţă PLx 153/2011 – aviz. 
 5. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 121/2010 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
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trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice Procedură de urgenţă PLx 154/2011 – aviz. 
 6. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 125/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Procedură de urgenţă, PLx 155/2011 – aviz. 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind  aprobarea 
OUG nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din OUG nr. 114/2005 privind 
unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” 
– S.A. , Procedură de urgenţa, PLx 136/2011 – fond.  
 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ,,Electrica Moldova’’ - S.A. 
şi ,,Electrica Oltenia’’ -  S.A., în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea OUG 
nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, 
procedură de urgenţă, PLx 137/2011 – fond. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, în 
forma adoptată de Senat. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris propunerea legislativă privind 
reglementarea acordării eşalonării la plată, Plx 122/2011 - aviz. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat absenţa de la acest punct de pe ordinea de 
zi a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus transmiterea unei adrese către Ministerul 
Finanţelor Publice pentru a semnala această stare de lucruri precum şi decizia membrilor 
Comisiei ca niciun proiect legislativ să nu mai fie dezbătut în cadrul Comisiei fără prezenţa 
reprezentantului ministerului de resort. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi          
(3 abţineri şi un vot împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma 
prezentată de iniţiatori. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
OUG nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă PLx 153/2011 - 
aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Cătălin Drăgan, director, a 
făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, prin care se asigură crearea unui cadru 
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legislativ unitar în ceea ce priveşte definirea veniturilor pentru care există obligaţia de calcul, 
reţinere, plată şi declarare a contribuţiilor sociale, în concordanţă cu prevederile Codului 
fiscal, precum şi o bază de calcul care să cuprindă în mare parte aceleaşi categorii de 
venituri, şi totodată, să răspundă condiţiilor de acordare a prestaţiilor de care pot beneficia 
persoanele asigurate. 

 Domnia sa a adăugat că, de asemenea, actul normativ asigură cadrul legal pentru 
implementarea unei singure declaraţii prin care să se realizeze atât declararea obligaţiilor de 
plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cat şi declararea persoanelor care 
sunt asigurate, declaraţie care se va depune la o singură instituţie, respectiv autoritatea 
fiscală competentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi          
(4 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de 
Senat. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea OUG 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, procedură de urgenţă,  PLx 154/2011 – aviz. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, care are în vedere 
sprijinirea mediului de afaceri, prin diminuarea costurilor suportate în prezent cu 
comisioanele bancare de către plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii 
bugetare. De asemenea, având în vedere capacitatea redusă a contractorilor de a susţine din 
surse proprii şi/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor şi serviciilor contractate, 
promovarea unor măsuri de natură să le ofere din punct de vedere financiar o continuitate a 
activităţii, va contribui la menţinerea locurilor de muncă şi la crearea unora noi. 

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

Pe punctul şase al ordinii de zi proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 125/2010 
pentru modificarea şi completarea legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, procedură de urgenţă,          
PLx 155/2011 – aviz. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi          
(4 voturi împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 6 aprilie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului, Plx 271/2010. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile,  PLx 305/2010. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă.  
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 aprilie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. 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, PL-x  160/2011. 

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

 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

       SECRETAR, 

             Marin ALMĂJANU 

  

                          
          Consilier parlamentar  

                                     Anca Chiser  
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