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SINTEZA 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 7, 8 şi 9 decembrie 2010 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 7 decembrie 2010. 

La lucrările Comisiei din data de 7 decembrie 2010 au fost prezenţi 20 deputaţi din 
totalul de 21 de membri şi anume şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, 
Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela 
Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei din zilele de 8 si 9 decembrie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi 
din totalul de 20 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, 
Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. 
Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

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

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice, domnul 
Marin Cojoc, director general adjunct, doamna Cătălina Niţu, sef serviciu şi doamna Gica 
Marenca, consilier; ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri: domnul 
Cornel Bobâlcă, director; ai Ministerului Administraţiei si Internelor: domnul Dan 
Marinescu, director şi doamna Valentina Baciu, sef serviciu. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege privind criza financiară si insolventa unităţilor administrativ-

teritoriale Procedura de urgenţă, PLx 540/2010 - AVIZ 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2010 

pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte 
măsuri financiar –fiscale, Plx 661/2010- AVIZ 

 3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente Plx 663/2010- AVIZ 

 4. Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin. (4) lit. p) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, PL-x 693/2010- AVIZ 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii PLx 709/2010- 
AVIZ  

6. Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 87/2010  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă, PLx 730/2010- 
AVIZ 

 7. Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, PLx 553/2010 - FOND 

 8. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, PLx 613/2010- FOND 

 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare între Guvernul 
României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul 
dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998, PLx677/2010- FOND 

 Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, în avizare, al ordinii de zi. 
Pe primul punct, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 

criza financiară si insolventa unităţilor administrativ-teritoriale, procedura de urgenţă, PLx 
540/2010. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că membrii Comisiei au analizat cu 
mare atenţie prevederile acestui proiect de lege, care are o importanţă deosebită în 
activitatea administraţiei locale dar şi a mediului economic şi de afaceri. Domnia sa a 
subliniat faptul că, în nota de fundamentare a acestui proiect legislativ, se specifică faptul că 
au fost organizate consultări cu structurile asociative ale administraţiei locale şi anume 
Asociaţia Comunelor, Asociaţia Oraşelor, Asociatia Muncipiilor precum şi Asociatia 
Consiliilor Judetene, cu alte structuri asociative care şi-au manifestat dorinta de a participa 
la elaborarea acestui act normativ, printre care si Asociatia Băncilor din România. In acest 
sens, domnia sa a solicitat prezentarea punctului de vedere al acestor organizatii 
neguvernamentale fata de prezentul proiect de lege precum şi a problemelor ridicate de 
acestea în cadrul acestor consultări.  

Reprezentanţii Ministerului Administraţiei si Internelor au spus că, după fiecare 
întâlnire din cadrul consultărilor organizate de către minister, a fost redactată o minută dar 
care nu conţine aceste puncte de vedere.  

Domnul presedinte Mihai Tudose a propus membrilor Comisiei amânarea dezbaterilor 
acestui proiect legislativ şi solicitarea, din partea Comisiei, a punctelor de vedere, scrise, ale 
acestor asociatii neguvernamentale, inclusiv a Asociatiei Băncilor din România. 

Domnul deputat Aurel Vainer a reiterat solicitarea domnului presedinte Mihai Tudose 
subliniind importanta deosebită pentru mediul de afaceri a acestor prevederi, precum si 
faptul că este necesară o analiză rigurosă a tuturor urmărilor pe care această lege le poate 
avea asupra societăţilor comerciale care au contracte în derulare cu autorităţile locale. 
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Domnia sa a propus adăugarea pe lista organizaţiilor neguvernamentale cărora li se va 
solicita punctul de vedere si a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si 
Mijlocii din România si Asociatia Oamenilor de Afaceri. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor cu o săptămână, precum şi 
solicitarea punctelor de vedere, în scris, din partea ONG-urilor participante la consultările 
organizate de Ministerului Administraţiei si Internelor respectiv a Consiliului National al 
Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România si Asociatia Oamenilor de Afaceri, a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Pe punctul doi al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) 
pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea 
art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale, Plx 661/2010 

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

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Plx 663/2010. 

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

La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
privind Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin. (4) lit. p) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, PL-x 693/2010 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 
abţineri) avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă 
privind proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, PLx 709/2010 

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

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscris proiect de lege privind 
aprobarea OUG nr. 87/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal Procedură de urgenţă, PLx 730/2010 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă) avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 7, al ordinii de zi, a fost înscris  proiect de lege pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
PLx 553/2010 – fond.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi aprobare proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în forma adoptată de Senat. 

 La punctul 8, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru Propunere 
legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, PLx 613/2010 – fond. 
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Domnul presedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu o 
săptămână a dezbaterilor acestei iniţiative legislative, propunere aprobată în unanimitate 
de membrii Comisiei. 

 La punctul 9, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru ratificarea 
Protocolului de amendare între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la 
Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului 
Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 
august 1998, PLx 677/2010 – fond. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
si aprobare, proiectul de lege pentru pentru ratificarea Protocolului de amendare între 
Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998, în forma 
prezentată de iniţiator.  

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 8 decembrie 2010 cu studiul următoarelor  

initiative legislative:  
1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, PLx 711/2010 
2. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) şi pct.(13) al Legii 

nr.85/2006, privind procedura insolvenţe, Pl-x nr. 797/2010 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru aceste iniţiative 

legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.  
 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 decembrie 2010 cu studiul următoarelor  

iniţiative legislative:  
1. Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, 

privind procedura insolvenţei, Pl-x nr. 798/2010 
2. Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind 

procedura insolvenţei, Pl-x nr. 799/2010 
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru aceste iniţiative 

legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.  
 
 PREŞEDINTE, 
  Mihai Tudose 
 
                                                 SECRETAR, 
                                                Horia Grama 
 
                                Consilier  parlamentar 

                                                 Anca Chiser     
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