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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din  
zilele de 27, 28 şi 29 mai 2014 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 27 mai 2014. 

La lucrările Comisiei, din data de 27 mai 2014, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu 
Cornel, Adăscăliţei Constantin, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan 
Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa 
Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel. 
Domnul Blăjuţ Viorel –Ionel a absentat de la lucrările comisiei. 

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. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, Pl-x 175/2014 – aviz; 
         3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, procedură de urgenţă,             
PL-x 239/2014 – aviz; 
        4. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului,             
Pl-x 177/2014 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
        5. Comunicarea Comisiei către Consiliu si Parlamentul European privind 
finanţarea pe termen lung a economiei europene, COM (2014)168 – examinare în 
fond. 
 

     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 
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Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri               
financiar-fiscale, procedură de urgenţă, PL-x 16/2014 – aviz. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor asupra iniţiativei 
legislative, într-o şedinţă viitoare. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 175/2014 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că introducerea alin. (3) lit.şi c) la art. 34 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de natură să încalce 
dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere prevederile art. 1552 - Rezoluţiunea unilaterală - din Codul 
Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte 
introducerea art. 711, directivele europene în domeniu şi legislaţia naţională stabilesc 
dreptul, nu obligaţia, operatorilor economici de a vizita amplasamentul lucrării atunci 
când consideră că nu pot întocmi în condiţii optime oferta decât dacă realizează această 
vizitare, ceea ce ar conduce şi la decalarea datei limită de depunere a ofertelor. 

Pe cale de consecinţă, stabilirea obligaţiei de vizitare a amplasamentului lucrării 
pentru orice contract de acest tip este de natură a institui o barieră artificială în 
participarea operatorilor economici la procedura de atribuire, ceea ce contravine 
prevederilor europene şi naţionale în domeniu şi conduce la costuri suplimentare pentru 
contractul de achiziţie publică. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea 
anexei la Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, procedură de urgenţă, PL-x 239/2014 – aviz. 
        Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a iniţiativei legislative  în 
forma adoptată de Senat. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului, Pl-x 177/2014 – fond comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat raportul preliminar din partea 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de respingere a propunerii legislative. În 
urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor 
două Comisii, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, deşi se 
urmăreşte înfiinţarea unei entităţi care să administreze şi să exploateze monopolurile de 
stat, în cuprinsul acesteia se regăsesc prevederi referitoare la monopolurile naturale, 
ceea ce creează confuzie cu privire la sfera de activitate a viitoarei entităţi. Mai mult, 
având în vedere că activităţile cu caracter de monopol natural sau cele supuse de lege 
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unui regim special sunt deja reglementate în legislaţia românească, propunerea 
legislativă în forma prezentată este de natură a intra în conflict cu respectivele 
reglementări în vigoare. În alt sens, prevederea potrivit căreia administrarea şi 
exploatarea tuturor activităţilor de monopol ale statului se va face de către Regia 
Monopolurilor Statului ar avea ca efect trecerea unor bunuri din proprietatea privată a 
unei societăţi/companii naţionale/societăţi naţionale în proprietatea statului, ar echivala 
cu o naţionalizare, interzisă de art. 44 alin (4) din Constituţia României, republicată. 

Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru înfiinţarea Regiei Monopolurilor Statului. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Consiliu si Parlamentul European privind finanțarea pe termen lung a economiei 
europene, COM (2014)168 – examinare în fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării Comisiei către Consiliu si Parlamentul European privind finanţarea 
pe termen lung a economiei europene pe care să-l înainteze Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Deputaţilor.                                                                                       

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în 
ziua de 28 mai 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 29 mai 2014, începând cu orele 8,30, 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.  

 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  

 
                           Consilieri parlamentari:   
                                                                                                                       Alina Hodivoianu 
                                                                                                                        Anca Chiser 
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