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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 20 și 22 octombrie 2015 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
20 octombrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  

La lucrările Comisiei, din data de 20 octombrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejer Laszlo Odon, Gheorghe Andrei Daniel, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, 
Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnii deputaţi Mihai Tudose și Andrei Dominic Gerea au 
absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, PL-x 616/2015 –AVIZ; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 

privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și alte măsuri, procedură de urgență,  PL-x 628/2015 –AVIZ; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind 
aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții 
sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte,  
PL-x 629/2015 –AVIZ; 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu 
titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie 
electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, procedură de 
urgență, PL-x 640/2015 –AVIZ; 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe 
nerambursabile, procedură de urgență, PL-x 646/2015 – AVIZ; 

6. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere 
din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor,  Pl-x 292/2015 – AVIZ. 

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru abrogarea art. 

120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, PL-x 616/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, doamna senator 
ALDE: Anghel Cristina, în calitate de inițiator a propunerii legislative, din partea Uniunii Naționale 
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a Executorilor Judecătorești (UNEJ): doamna Melania-Nicoleta Segărceanu – director al Direcției 
Juridice, domnul executor judecătoresc Sandu Ionuț, precum și domnul Ovidiu Biscianu – consilier 
juridic, din partea Băncii Naționale a României (BNR): domnul Gabriel Mladenovici – consilier 
juridic, din partea Asociației Române a Băncilor (ARB): domnul președinte executiv Florin Danescu 
și doamna Luminița Malanciuc – expert juridic. 

Doamna senator Anghel Cristina, inițiator al propunerii legislative, a dorit să le prezinte 
domnilor deputați principalele considerente pentru care ar trebui adoptată această inițiativă 
legislativă.  

Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul consilier juridic Gabriel Mladenovici, a 
subliniat faptul că punctul de vedere al BNR este negativ cu privire la adoptarea acestei inițiative 
legislative.  

Reprezentantul Asociației Române a Băncilor, domnul președinte executiv Florin Danescu, a 
prezentat un punct de vedere negativ cu privire la adoptarea inițiativei legislative.  

Reprezentantul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, domnul executor judecătoresc 
Sandu Ionuț, a subliniat faptul că instituția pe care o reprezintă nu susţine inițiativa legislativă supusă 
dezbaterii pentru motivele prezentate în punctul de vedere înaintat deja Comisiei economice. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât  cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă și 2 abțineri),  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri, 
procedură de urgență, PL-x 628/2015 –AVIZ.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Afacerilor Interne: doamna Alexe Irina, chestor de poliție, secretar general adjunct, din 
partea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.): doamna vicepreședinte 
Andreea Claudia Popescu și domnul vicepreședinte George Brezoi, din partea Ministerului 
Economiei, Comerțului și Turismului: domnul Sorin Găman - director general adjunct, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri: domnul secretar de 
stat Mihai Albulescu, doamna Mihaela Preda - șef serviciu și domnul consilier Sandu Mircea. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Alexe Irina, le-a prezentat domnilor 
deputați principalele considerente pentru care inițiativa legislativă ar trebui adoptată. 

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 trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare 
a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care România este parte,  PL-x 629/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public: doamna secretar general  Mirela 
Popină. 

Reprezentantul Departamentului pentru Investiții Străine și Parteneriat Public, doamna 
secretar general  Mirela Popină, a făcut precizări în legătură cu necesitatea adoptării acestui proiect 
de lege.  

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 înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea 
mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect 
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de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul 
național de investiții, procedură de urgență,   PL-x 640/2015 –AVIZ. 

La dezbaterea acestei inițiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri domul secretar de stat 
Mihai Albulescu și doamna Mihaela Preda - șef serviciu. 

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 cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, procedură de urgență, PL-x 
646/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Fondurilor Europene doamna director Oana Arat, doamna Laura Filipescu, șef serviciu 
și doamna Monalisa Baldovin – Consilier Relația cu Parlamentul 

Cu prilejul dezbaterilor, doamna director Oana Arat a reiterat importanța aprobării proiectului 
de act normativ în forma adoptată de Senat.  

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 șase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind stabilirea 
nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din 
exploatarea resurselor,  Pl-x 292/2015 – AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Răduț - expert în cadrul Direcției Generale de 
Programare Bugetară. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Răduț - expert, a subliniat 
faptul ca ministerul nu susține această propunerea legislativă.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât instituirea bugetului pentru 
dezvoltare, definit ca fiind un ,,buget distinct bugetului de stat" contravine prevederilor art. 138 
alin. (l) din Constituţia României, republicată, potrivit cărora ,,bugetul public naţional cuprinde 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi 
ale judeţelor”. 

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

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

22 octombrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național 

pentru Competitivitate, Pl-x 592/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenței, PL-x 522/2015 – studiu. 

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

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
                                             SECRETAR,   
                    Cornel ITU     

Consilieri parlamentari: 
                                                                                                                                                 Alina Hodivoianu 
                                                                                                                                                  Alina Bragagiu                                       
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