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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 11 martie 2014. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare.  
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 
    1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             

nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,              
PL-x 16/2014 - aviz; 

    2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare  a sistemului de gestionare 
a instrumentelor structurale, procedură de urgenţă, PL-x 84/2014 – aviz; 

    3. Proiectul de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, procedură de urgenţă, PL-x 90/2014 – aviz. 

    4. Propunerea legislativă privind economia socială, Pl-x 25/2014              
– raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii; 

    5. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului              
nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială „UCM” – S.A. 
Reşiţa, procedură de urgenţă, PL-x 503/2013 – raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 
 

     Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri               
financiar-fiscale, procedură de urgenţă, PL-x 16/2014 – aviz. 

 1



 2

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare  a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, procedură de 
urgenţă, PL-x 84/2014 – aviz. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, procedură de urgenţă,               
PL-x 90/2014 – aviz. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
economia socială, Pl-x 25/2014 – raport comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat raportul preliminar din partea 
Comisiei pentru industrii şi servicii de respingere a propunerii legislative. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două Comisii, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică pentru 
următoarele considerente: 

─ Textul propunerii legislative reprezintă o versiune mai veche a        
proiectului de Lege privind economia socială iniţiat de Guvern. Ulterior, au avut loc 
consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi 
Băncii Mondiale, referitoare la definirea termenilor folosiţi în domeniul economiei 
sociale la nivel internaţional şi european, dar şi consultări referitoare la reglementarea 
prevederilor comunitare şi naţionale în domeniul achiziţiilor publice. În prezent,  
proiectul de Lege privind economia socială se află în dezbatere la Senat. 

─ Conform punctului de vedere al Consiliului Economic şi Social, propunerea 
legislativă nu este în concordanţă cu recomandările Comisiei Europene referitoare la 
întreprinderile de inserţie socială, acestea nefiind reglementate în conţinutul iniţiativei 
legislative. 

─ Expunerea de motive trebuia să fie însoţită de fişa financiară în care să fie 
înscrise efectele financiare asupra bugetului general consolidat, conform prevederilor 
art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,  cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora în cazurile în care se fac propuneri de elaborare 
a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau 
majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare 
pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative privind economia 
socială. 
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Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege  pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială „UCM” – S.A. Reşiţa, procedură de urgenţă, 
PL-x 503/2013 – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat raportul preliminar din partea 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de aprobare în forma prezentată de iniţiator. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate 
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială „UCM” ─ S.A. Reşiţa, în forma prezentată de iniţiator.  
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 12 martie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, respectiv 
intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,              
PL-x 16/2014  – studiu. 

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

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 

ziua de 13 martie 2014, începând cu orele 8,30, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin 

fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă,              
Pl-x 469/2013  – studiu. 

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

              
     

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 
 
                           Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                       Alina Hodivoianu 
                                                                                                                        Anca Chiser 
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