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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi-au început lucrările în ziua 
de 24 septembrie 2012 cu următoarea ordine de zi: 

1.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                   
Legii nr.85/2006  privind procedura insolvenţei (Pl-x 440/2010) – raport.  

2.  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea 
nr.169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolvenţei (PL-x 338/2011) – raport.  

3.  Proiectul de Lege privind modificarea art.3 - pct.7 şi pct.8, şi a 
art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei                   
(PL-x 754/2011) – raport. 

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 533/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

5.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) 
şi pct.(13) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei                    
(Pl-x 797/2010) – raport, retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor 
pentru o nouă dezbatere.  

6.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2), pct.e) 
al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 798/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

7.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 799/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  
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8.  Propunerea legislativă privind modificare Art.121), alin.(1) al 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 800/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

9.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 801/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

10. Propunerea legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al 
egii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 802/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

11.  Propunerea legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3)al 
Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei (Pl-x 803/2010) – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

12.  Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, PLx nr. 586/2011 – raport. 

13. Proiectul de lege privind  aprobarea OUG nr. 2/2012 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
procedură de urgenţă, PLx 321/2012 – raport. 

14.  Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa  corporativă a întreprinderilor publice, PLx 47/2012- raport. 

La lucrările şedinţei comune, din totalul de 20 de membri ai Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat 19 deputaţi. 
Domnul deputat Dan Nica a absentat de la lucrările Comisiei.   

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

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: 
Ministerului Justiției: domnul Florin Moțiu, secretar de stat, doamna Claudia 
Roșiianu, consilier juridic; Ministerul Afacerilor Europene: domnul Horațiu 
Radu, subsecretar de stat; Agenția Națională de Administrare Fiscală: domnul 
Ion Busuioc, director general, doamna Gabriela Tănase, director general și 
doamna  Irina Nițu, șef serviciu.  

Propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a şedinţei comune, 
de la punctul unu la punctul trei au fost dezbătute împreună, având în 
vedere obiectul comun de reglementare. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, consilier 
juridic, a prezentat punctul de vedere al Guvernului și anume respingerea 
iniţiativelor legislative. 

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea   Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 
(Pl-x 440/2010), a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 
din Legea nr.169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei (PL-x 338/2011), şi a proiectului de Lege 
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privind modificarea art.3 - pct.7 şi pct.8, şi a art.64 alin.(1) din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei  (PL-x 754/2011), întrucât, în 
prezent, în cadrul Guvernului se elaborează proiectul de Lege privind Codul 
insolvenţei, iar prevederile conţinute în iniţiativele legislative supuse 
examinării celor două Comisii vor fi analizate în cadrul procesului de finalizare 
a Codului menţionat. 

Propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a şedinţei comune, 
de la punctul patru la punctul unsprezece au fost dezbătute împreună, 
având în vedere obiectul comun de reglementare. 

Domnul președinte Mihai Tudose a amintit faptul că membrii celor două 
Comisii au examinat iniţiativele legislative menţionate mai sus în ședința din 
data de 9 noiembrie 2011şi au întocmit raportul iniţial nr. Pl-x 533/2010, Pl-x 
797/2010, Pl-x 798/2010, Pl-x 799/2010, Pl-x 800/2010, Pl-x 801/2010, Pl-x 
802/2010, Pl-x 803/2010, prin care au propus plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerilor legislative privind modificarea şi completarea  Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, 
consilier juridic, a prezentat punctul de vedere al Guvernului și anume 
respingerea iniţiativelor legislative. 

În urma reexaminării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi                    
(1 vot împotrivă), să menţină raportul iniţial prin care au propus plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea  propunerilor legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
întrucât, în prezent, în cadrul Guvernului se elaborează proiectul de                    
Lege privind Codul insolvenţei, iar prevederile conţinute în iniţiativele 
legislative supuse reexaminării celor două Comisii vor fi analizate în cadrul 
procesului de finalizare a Codului menţionat. 

La punctul doisprezece al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege 
pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,                    
PLx nr. 586/2011 – raport. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, consilier 
juridic, a prezentat punctul de vedere al Guvernului și anume respingerea 
iniţiativei legislative. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii, s-a constatat că proiectul de lege nu se justifică 
întrucât soluţia propusă de iniţiatori, potrivit căreia, în cazul conversiei de 
creanţe bancare în acţiuni ale societăţii debitoare nu se aplică dreptul de 
preferinţă al acţionarilor/asociaţilor, nu poate fi susţinută, deoarece aceasta 
contravine principiilor de protecţie a acţionarilor, recunoscute nu numai de 
reglementarea naţională a societăţilor comerciale ci şi de acquis-ul comunitar 
(art. 29 din Directiva 77/91/CEE) şi de legislaţiile europene în domeniu. Pe de 
altă parte, din perspectiva tehnicii legislative, textul propus nu are legătură cu 
sfera de reglementare a art. 220 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
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comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
propune a fi plasat alineatul (l1), care instituie regulile de vărsare a aportului. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale. 

La punctul treisprezece al ordinii de zi,  fost înscris proiectul de lege 
privind  aprobarea OUG nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, procedură de urgenţă,                    
PLx 321/2012 – raport. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșiianu, 
consilier juridic, a susținut punctul de vedere al Guvernului și anume adoptarea 
acestui proiect de lege.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii 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. 2/2012 pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
în forma adoptată de Senat. 

La punctul paisprezece al ordinii de zi,  a fost înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, PLx 47/2012- raport. 

Reprezentantul Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, consilier 
juridic, a susținut punctul de vedere al Guvernului și anume amânarea 
dezbaterii acestui proiect de lege. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus plenului celor două Comisii 
propunerea de amânare cu 3 săptămâni a dezbaterilor, propunere care supusă 
la vot  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 

continuat lucrările în zilele de 25 septembrie 2012 în şedinţă separată cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, retrimitere de la plen, Plx 579/2010 – raport, 
retrimitere de la plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

2. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren şi inundaţiilor, PLx 180/2012 – raport. 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art. 84 din                    
OUG nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,                    
Plx 158/2012 – aviz. 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea                   
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, PLx 185/2012- aviz. 
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5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte 
normative, PLx 324/2012 – aviz. 

Din totalul de 20 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 19 deputaţi. Domnul deputat Dan Nica a 
absentat de la lucrările Comisiei.  

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

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: 
Ministerului Finanțelor Publice: doamnele Gheorghița Toma, șef serviciu, 
Adelina Stefan, consilier și Ioana Predulea, director general adjunct, Steliana 
Dumitrescu, consilier, Ioana Munteanu, consilier si Mihaela Cernăzeanu, 
consilier juridic;  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor: doamnele Marinela 
Nemeş și Mona Cucu, director ; Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
Naturale (PAID): doamna Aurelia Cristea, director general.  

 La primul punct al ordinii de zi,a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
retrimitere de la plen, Plx 579/2010 – raport, retrimitere de la plenul 
Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere.  

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,  să 
întocmească un raport suplimentar şi să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu 
amendamente admise şi un amendament respins. 

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,                    
PLx 180/2012-raport. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că aceasta nu se justifică pentru următoarele 
considerente: România nu dispune în acest moment de o hartă de hazard sau de 
un alt document oficial din care să rezulte încadrarea zonelor geografice în 
riscuri seismice mai scăzute sau mai ridicate. Fără un astfel de document 
oficial nu se pot stabili criterii concrete de calcul a primelor de asigurare pentru 
poliţele de asigurare obligatorii împotriva dezastrelor naturale, calculul 
primelor de asigurare  realizându-se pe bază de calcule actuariale bazate pe 
date concrete şi oficiale. Mai mult decât atât, prin stabilirea unor criterii de 
calcul a primelor de asigurare aferente poliţelor de asigurare împotriva 
dezastrelor naturale s-ar modifica scopul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 
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obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundaţiilor, republicată,  care a avut la bază  prima unică.  

În altă ordine de idei, stabilirea unor tarife de primă diferite creează 
dificultăţi la emiterea poliţelor de asigurare, emitere care se realizează prin 
intermediul asigurătorilor, membrii ai PAID, prin forţa proprie de vânzări a 
acestora (PAID nefiind creat pentru a dispune de reţea proprie de vânzare 
pentru emiterea poliţelor de asigurare împotriva dezastrelor naturale). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.   

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru completarea art. 84 din OUG nr. 51/1998 privind valorificarea unor 
active ale statului, Plx 158/2012 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică 
întrucât  nicio obligaţie de natura celor propuse în propunerea legislativă nu ar 
putea fi aplicabilă, deoarece după stingerea datoriei faţă de un creditor orice 
raport obligaţional dintre acesta şi fostul debitor încetează de drept, indiferent 
de statutul juridic al debitorului respectiv. De asemenea, pentru cazul 
debitorilor aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
cu modificările şi completările ulterioare, închiderea procedurii se face prin 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi are ca efect descărcarea de 
obligaţii a debitorilor. 

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

La punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
Plx 185/2012 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Gheorghița 
Toma, șef serviciu, a subliniat punctul de vedere al Guvernului și anume că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiativei legislative.  

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

La punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 
de modificare și completare a unor acte normative, PLx 324/2012 – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de 
Senat.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
continuat lucrările în zilele de 26 și 27 septembrie 2012, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010- studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010- studiul 
3. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, PLx 47/2012- studiu. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                                 SECRETAR,     
           Horia GRAMA 
                                                                     

                  
 
 
 
 
 
 

                  Consilier parlamentar    
Anca Chiser     
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