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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 4, 5  şi 6 februarie 2014 

 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 4 februarie 2014. 

La lucrările Comisiei, din data de 4 februarie 2014, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- 
Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, 
Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Nicolae Florian, 
Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, 
Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea şi 
Nicolae Bănicioiu au 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială 
„UCM” – S.A. Reşiţa, procedură de urgenţă, PL-x 503/2013, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci; 
          2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi 
pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe 
datorate statului, Pl-x 590/2013 –aviz; 
         3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 
martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri,  
 Pl-x 594/2013 – aviz. 

      4. Comunicare - Analiza anuală a creşterii pentru 2014, COM (2013) 800 – 
examinare în fond. 
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      Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal 
competent, la Societatea Comercială „UCM” – S.A. Reşiţa, procedură de urgenţă, 
PL-x 503/2013, Camera Deputaţilor este Cameră decizională – raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 

partea Ministerului Economiei – Departamentul Energie, domnul secretar de stat 
Maricel Popa; Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului: domnul Stan Popa, 
preşedinte, doamnele Cristiana Gociu, director general; Ministerului Finanţelor 
Publice, domnul Mihai Brăgaru - şef serviciu.  
 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat raportul preliminar primit din partea 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, domnul 
preşedinte Stan Popa, a prezentat principalele reglementări aduse prin acest proiect de 
lege şi a răspuns întrebărilor membrilor Comisiei. 

În cadrul şedinţei au fost formulate amendamente. Supuse la vot, acestea au fost 
aprobate cu majoritate de voturi (o abţinere). 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să întocmească un 
Raport preliminar prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea 
Comercială „UCM” ─ S.A. Reşiţa, cu amendamente admise.  Raportul preliminar 
urmează să fie transmis către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în vederea 
elaborării raportului comun al celor două comisii sesizate. 

 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 
privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri 
tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, Pl-x 590/2013 
aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Agenţiei Domeniilor Statului: doamna Dana Ionescu - şef serviciu, Ministerului 
Finanţelor Publice, domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, prin modificarea propusă, stingerea creanţelor fiscale 
reprezentând redevenţe datorate bugetului de stat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate 
statului, aprobată prin Legea nr. 173/2013, ar putea fi efectuată de către organele 
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fiscale competente după data de întâi a lunii următoare termenului de plată, ceea ce ar 
fi susceptibil să producă perturbări şi să denatureze procesul de execuţie bugetară. 

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 înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 martie 2003, privind interzicerea 
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, Pl-x 594/2013 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Economiei: domnul Sorin Găman - director general; Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale: domnul Ştefan Iliescu - expert  superior. 

Reprezentantul Ministerul Economiei – Departamentul de Energie a prezentat 
principalele modificări pe care iniţiativa legislativă le aduce la Legea minelor nr. 
85/2003.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat faptul că, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii 
Europene în domeniul mediului şi, implicit, în conformitate cu legislaţia naţională 
transpusă, tehnologia cu cianuri utilizată pentru extracţia aurului şi argintului este 
enumerată printre cele mai bune tehnici disponibile specifice domeniului de 
activitate. Orice decizie cu privire la aplicarea unei noi tehnologii impune 
cunoaşterea riscului şi a efectelor pe termen lung, o analiză cost-beneficiu pentru 
mediu, luarea în discuţie a aspectelor care vizează eficienţa energetică şi dezvoltarea 
durabilă şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea unui Cod de bune practici la nivelul 
industriei de profil, având în vedere că legislaţia Uniunii Europene pentru protecţia 
mediului este strictă, reflectând o abordare mai responsabilă faţă de mediu. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu majoritate de voturi  (1 vot împotrivă şi o abţinere),  avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 
 
 Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă iniţiativa legislativă: 

„Comunicare - Analiza anuală a creşterii pentru 2014”, COM (2013) 800 – 
examinare în fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Georgescu, director general 
adjunct. 

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: Analiza anuală a creşterii pentru 2014,  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 5 februarie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, respectiv 
intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
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   1. Propunerea legislativă privind falimentul persoanelor fizice,   
Pl-x 684/2013– 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 6 februarie 2014, începând cu orele 8,30, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin 
fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă, 
469/2013  – 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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