
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
            Bucureşti, 25.10.2012 

           Nr. 21/223 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 22, 23, 24 şi 25 octombrie 2012 
 

 

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

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de 
urgenţă, PL-x 47/2012 – fond comun. 

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, 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 
Justiţiei, doamna Claudia Roşianu, consilier juridic; Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Lucia Negoiţă, şef serviciu. 

 Sedința celor două Comisii a început cu prezentarea obiectului de activitate  al 
proiectului de lege supus dezbaterii şi anume aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 
în sensul delimitării sferei întreprinderilor publice, stabilirii atribuţiilor autorităţii 
tutelare a unei întreprinderi publice, a condiţiilor în care sunt selectaţi administratorii 
şi managerii societăţii, reglementării unor norme pentru o mai accentuată protecţie şi 
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reprezentare a acţionarilor minoritari, precum şi asigurării transparenţei deciziei de 
administrare faţă de acţionari şi public.  

În urma examinării iniţiativei legislative, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
cu amendamente admise.            

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 23 octombrie 2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege „Legea antreprenorului social”, PL-x 361/2011, 
retrimis de plenul Camerei Deputaţilor în vederea unei noi examinări - fond. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului              
nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin 
organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS ─ S.A. Iași, procedură 
de urgenţă, PL-x 379/2012 – fond. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute 
de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” ─ S.A. către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” ─ S.A. 
Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, procedură de urgenţă,  PL-x 380/2012 – 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, 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 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul Mihai Frasin, consilier; 
Ministerului Finanţelor Publice: domnul Victor Strâmbeanu, consilier juridic; 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, doamnele Dana Ciric, consilier şi Iuliana 
Amariei, consilier juridic; Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: 
doamnele Ruxandra Gindu, vicepreşedinte și Cristiana Gociu, director; Fundaţiei 
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile: doamnele Ancuţa Vameşu, coordonator 
economic-social, Viorelia Avram si Diana Berceanu, manageri proiect;  
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege              
„Legea antreprenorului social”, PL-x 361/2011, retrimis de plenul Camerei 
Deputaţilor în vederea unei noi examinări - fond. 

Reprezentantul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, doamna Ancuţa 
Vameşu, coordonator economic-social, a afirmat faptul că nu susţine iniţiativa 
legislativă. 

Membrii Comisiei au constatat că proiectul de lege nu se justifică întrucât 
porneşte de la premisa falsă că actorii economiei sociale nu există în România fiind 
nevoie de înfiinţarea lor prin această iniţiativă legislativă. 

Totodată, proiectul de lege include în definiţia antreprenorului social statul şi 
corporaţiile, în timp ce principalii actori ai economiei sociale               
(asociaţii, fundaţii, cooperative, etc.) sunt recunoscuţi doar în calitate de parteneri ai 
statului sau companiilor. Această prevedere poate cauza efecte negative şi împiedica 
viitoarele demersuri ale actorilor economiei sociale în atragerea de finanţări. 

Pe de altă parte, iniţiativa legislativă exclude principalele structuri ale 
sectorului economiei sociale din România printre care se numără: asociaţii şi fundaţii, 
culte religioase, case de ajutor reciproc ale salariaţilor şi pensionarilor, societăţi 
mutuale, cooperative, unităţi protejate, asociaţii de producători şi ale proprietarilor de 
păduri, obşti, composesorate, etc. 

Mai mult decât atât, proiectul de lege confundă antreprenoriatul social cu 
responsabilitatea socială a companiilor. Antreprenoriatul social presupune realizarea 
unor scopuri sociale prin activităţi economice, în timp ce responsabilitatea socială a 
companiilor face parte din strategia de promovare a afacerii. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege               
,,Legea antreprenorului social”. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială FORTUS ─ S.A. Iași, procedură de urgenţă,              
PL-x 379/2012 – fond. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna 
vicepreşedinte Ruxandra Gindu, a prezentat pe scurt, iniţiativa legislativă supusă 
dezbaterii, menționând faptul că are ca scop  aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS ─ S.A. 
Iași, în sensul preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a 
creanţelor bugetare restante, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte 
venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, faţă de Societatea 
Comercială FORTUS - S.A. Iaşi. 
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În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială 
FORTUS ─ S.A. Iași, în forma adoptată de Senat. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de 
administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol 
Rafinare” ─ S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii 
Comerciale „Sanevit 2003” ─ S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele 
statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, procedură de 
urgenţă,  PL-x 380/2012 – fond. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
domnul Mihai Frasin, consilier, a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de 
lege aflat în dezbatere și anume aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr. 30/2012 în sensul ca acţiunile deţinute de stat la Societatea Comercială 
„Rompetrol Rafinare” S.A. să treacă din administrarea Ministerului Finanţelor 
Publice (M.F.P.) în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri (M.E.C.M.A.) , prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 
(O.P.S.P.I.), urmând ca până la finalizarea  litigiilor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti, statul să fie reprezentat de M.F.P. 

Domnia sa a mai agaugat faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă mai prevede 
ca Societatea Comercială „Sanevit 2003” ─ S.A. Arad să se transfere de sub 
autoritatea şi administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea şi sub autoritatea 
M.E.C.M.A. Pachetul de acţiuni deţinut de stat la „Sanevit 2003” ─ S.A. să se 
transfere din administrarea Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.), în administrarea M.E.C.M.A. 

În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare 
asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială „Rompetrol Rafinare” ─ 
S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale 
„Sanevit 2003” ─ S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la 
Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în forma adoptată de 
Senat. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în zilele de 24 şi 25 octombrie 2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgenţă, retrimis de plenul 
Camerei Deputaţilor în vederea unei noi examinări, PLx 47/2012 – studiu. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, Pl-x 411/2012 – studiu. 

3. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Pl-x 613/2010/2012            
- studiu. 

In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima sedinţă.  

 
 
 
 

 
 PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                               SECRETAR,     
         Horia GRAMA                               

                                                    
    

 
 

                        Consilier parlamentar     
             Anca Chiser  
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