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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 1, 2, 3 și 4 octombrie 2012 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 

ziua de 1 octombrie 2012 cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004, Legea 

cooperaţiei agricole, PLx 148/2012 – studiu. 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului, Plx 337/2012 – studiu. 

3. Comunicare – Principii comune privind mecanismele naţionale de corecţie,  
COM (2012) 342 final – studiu. 

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

în ziua de 2 octombrie 2012 cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           

nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat           
nr. 178/2010, procedură de urgenţă, PLx 697/2011- Aviz. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității 
practicienilor în insolvență, Plx 274/2012 – Aviz. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea  Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 
Statului, Plx 337/2012 – Aviz. 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 93/2009 
privind instituţiile financiare nebancare, Plx 366/2012- Aviz. 

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
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6. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – fond comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

7. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 – fond comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

8. Comunicare: Principii comune privind mecanismele naţionale de corecţie           
-COM (2012) 342 final - Examinare în fond. 

Din totalul de 20 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat 19 deputaţi şi anume: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihai 
Doru Oprişcan, Horia Grama, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea, 
Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă,  Adrian 
Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, Iacob Strugaru Stelică, 
Mihaela Ioana Șandru, Valerian Vreme. Domnul deputat Dan Nica a absentat de la 
lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Secretariatului 
General al Guvernului: domnul Mihai Prisacariu, Director General Unitatea Centrală 
pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat; Agentia Nationala pentru 
Administrare Fiscală; doamnele Irina Nițu, director general adjunct și Iuliana Amariei, 
consilier juridic; Ministerul Afacerilor Europene: doamna Maria Cătălina Constantin, 
consilier pentru afaceri europene; Ministerul Economiei, comertului și mediului de 
afaceri: domnul Florin Ioan Roșu, director general adjunct; Ministerului Finanțelor 
Publice: doamnele Mariana Vizoli, director, Gheorghița Toma, șef serviciu, Luminița 
Nistor, șef serviciu, Elena Iancu, șef serviciu, Paula Banescu, consilier și Monica 
Bizon, expert. 

La punctul unu al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, procedură de urgenţă,            
PLx 697/2011 – Aviz. 

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

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului           
nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență,           
Plx 274/2012 – Aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât textul iniţiativei 
legislative a fost deja dezbătut şi respins de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, aşa cum reiese din raportul suplimentar asupra propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de 
practician în insolvenţă  (Pl-x 684/2011), supus spre dezbatere şi adoptare plenului 
Camerei Deputaţilor. 
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Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților 
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 
destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, Plx 337/2012 – Aviz . 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât           
alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevede faptul că „Trecerea din 
domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a 
consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. ”, iar iniţiativa 
legislativă nu precizează procedura prin care se va realiza trecerea terenurilor agricole 
din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia. 

Faţă de aceste considerente, 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 înscrisă propunerea legislativă privind 
modificarea Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare,           
Plx 366/2012 – Aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât nu prevede 
soluţii tranzitorii pentru instituţiile financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în 
Registrul de evidenţă, care în prezent sunt constituite sub altă formă decât cea propusă 
de iniţiator. De asemenea nu se stipulează un termen până la care se va modifica forma 
de constituire a acestora în societăţi comerciale pe acţiuni. 

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

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi 
completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, procedură de urgenţă,           
PLx 414/2011 - fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru industrii şi servicii 
un raport preliminar prin care, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
amendamente admise. 
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La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
holdingurile, PLx 305/2010 - fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a solicitat membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor privind această iniţiativă legislativă cu 3 săptămâni. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu           
3 săptămâni a dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul șapte al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă "Legea 
holdingului", Plx 271/2010 - fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a solicitat membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor privind această iniţiativă legislativă cu 3 săptămâni. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu           
3 săptămâni a dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul opt al ordinii de zi, a fost înscrisă Comunicarea: Principii comune 
privind mecanismele naţionale de corecţie, COM (2012) 342 final - Examinare în 
fond. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei: Principii comune 
privind mecanismele naționale de corecție fiscală, pe care să-l înainteze Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

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

în zilele de 3 şi 4 octombrie 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind 

publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, PLx 391/2012 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit,  PLx 384/2012 – studiu. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,           
PLx 387/2012 – studiu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                               SECRETAR,     
         Horia GRAMA        

                                                                      
     
 
                                        Consilier parlamentar     
                                   Anca Chiser  
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