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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de  5, 6 şi 7 martie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 5 martie 2013. 

La lucrările Comisiei din ziua de 5 martie au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru Georgică, 
Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuț, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, 
Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare 
Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron 
Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca 
Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel. Domnii deputați Nicolae Bănicioiu și 
Sergiu-Constantin Vizitiu au absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Ședinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 actualizată  

privind Codul fiscal, Plx 370/2012 – aviz. 
2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal,  procedură de urgenţă, PLx 60/2013 – aviz. 

3.  „Al patrulea pachet feroviar” pachetul normativ european, E10-s/2013,              
COM(2013) 26, 27, 28, 29, 30, 31 - verificarea respectării principiului 
subsidiarității, cu următoarele propuneri de regulamente si directive: 

a) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea 
conturilor întreprinderilor feroviare - COM(2013) 26 final. 

b) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a 
Regulamentului (CE)nr. 881/2004 - COM(2013) 27 final. 

c) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea 
pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători - COM(2013) 28 final. 
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d) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce 
privește deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și 
guvernanţa infrastructurii feroviare - COM(2013) 29 final. 

e) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)                
- COM(2013) 30 final. 

f) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind siguranţa feroviară (Reformare) - COM(2013) 31 final. 
  La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal,                
Plx 370/2012 - avizare. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât, potrivit 
alineatului (5) al articolului 138 din Constituţia României, republicată, „Nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.  

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  procedură de urgenţă,                
PLx 60/2013 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,             
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  
 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea „Al patrulea pachet 
feroviar”, verificarea respectării principiului subsidiarității, pentru pachetul 
normativ european, E10-s/2013,   COM (2013) 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 In cadrul ședintei au fost analizate proiectele normative mai sus menționate și 
anume: 

a) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea 
conturilor întreprinderilor feroviare - COM(2013) 26 final. 

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

b) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE)nr. 881/2004 - COM(2013) 27 final. 

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

c) Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea 
pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători - COM(2013) 28 final. 
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, că actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul 
subsidiarităţii. 

d) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, în ceea ce 
privește deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și 
guvernanţa infrastructurii feroviare - COM(2013) 29 final. 

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

e) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare)                
- COM(2013) 30 final. 

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

f) Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
siguranţa feroviară (Reformare) - COM(2013) 31 final. 

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 şi-a continuat 
lucrările în zilele de 6 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de 
urgenţă, PLx 47/2012 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă a Comisiei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 7 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale, procedură de urgenţă,           
PLx 29/2013 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă a Comisiei. 

 
PREŞEDINTE 

         Mihai TUDOSE 
 
                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU  
                      
                                                                                                      Consilier  parlamentar: 

                        Anca Chiser 
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