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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 22 martie 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 22, 23 şi 24 martie 2011 au fost prezenţi                 
21 deputaţi din totalul de 22 de membri. Domnul deputat Valerian Vreme a absentat 
de la lucrările Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de domnul Aurel Vainer, vicepreşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Alina Cojocaru, consilier superior, Magda Ioniţă, şef serviciu, doamna Steliana 
Dumitrescu, consilier si domnul Flavius Dunca, expert; ai Băncii Naţionale a României, 
doamna Angela Dimonu, şef serviciu şi Veronica Răducănescu, director; ai Fondului de 
Garantare a Depozitelor Bancare, doamna Mădălina Tagai, consilier juridic principal. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare,                  
Plx 38/2011- AVIZ 
 2. Proiectul de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”, PLx 73/2011 - AVIZ 
 3. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 131/2010 pentru modificarea şi 
completarea OG nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistem bancar, procedură de urgenţă,  PLx 105/2011 - AVIZ 
 Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi. 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
propunerea legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare, Plx 38/2011, AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Alina Cojocaru, 
consilier superior, a afirmat faptul că, prezenta iniţiativă legislativă nu este susţinută de 
către Guvern. 
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 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât a fost adoptată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea acordării eşalonărilor la plata 
obligaţiilor bugetare, prin care se instituie condiţiile în care se poate acorda eşalonarea 
la plată a obligaţiilor fiscale, beneficiarii facilităţilor putând fi contribuabili persoane 
fizice şi juridice. Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată în vederea sprijinirii mediului de 
afaceri şi a susţinerii activităţii economice. În consecinţă, propunerea legislativă a rămas 
fără obiect. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o 
abţinere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind gestionarea 
şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, PLx 73/2011 – AVIZ. 
  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Steliana Dumitrescu, 
consilier, a subliniat faptul că MFP este minister avizator, iniţiativa aparţinând 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.  
 Domnia sa a precizat faptul că, prin prezentul act normativ se urmăreşte: 
simplificarea şi fluidizarea fluxurilor financiare aferente programelor de cooperare 
teritorială finanţate din fonduri externe nerambursabile, redefinirea bugetelor în care 
sunt cuprinse sumele pentru finanţarea diferitelor categorii de cheltuieli, luând în 
considerare prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010 precum şi includerea în 
conturile de venit ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor 
fondurilor speciale, precum şi ale bugetelor locale a sumelor rambursate aferente 
cheltuielilor eligibile, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare 
privind eligibilitatea cheltuielilor precum şi reglementarea modalităţii de angajare a 
cheltuielilor efectuate în cadrul programelor de cooperare teritorială, în vederea 
semnării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, la nivelul autorităţilor de 
gestionare a programelor.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

  Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
OUG nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea OG nr. 39/1996 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistem bancar, 
procedură de urgenţă,  PLx 105/16.03.2011 – AVIZ. 
 Reprezentantul Fondului de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar, 
doamna Magda Ioniţă, şef serviciu, a subliniat faptul că acest Fond are drept scop 
protejarea deponenţilor prin garantarea depozitelor deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi la 
instituţiile de credit participante la Fond. Garantarea constă în plata, în cazul 
indisponibilizării depozitelor, a compensaţiilor către deponenţii garantaţi, limitate la 
nivelul plafonului de garantare. În categoria deponenţilor garantaţi sunt cuprinse 
persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât cele menţionate în lista depozitelor 
negarantate din anexa la OG 39/1996 iar plafonul de garantare aplicabil este 
echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.  

http://www.fgdb.ro/romana/gar/gar_files/depnegar.htm
http://www.fgdb.ro/romana/gar/gar_files/depnegar.htm
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Domnia sa a mai spus că, începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la 
Uniunea Europeană, depozitele persoanelor fizice şi persoanelor juridice la sucursalele 
din România ale instituţiilor de credit străine cu sediul în celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sunt garantate de schema de garantare din ţara în care îşi are sediul 
instituţia de credit-mamă a sucursalei respective, în măsura în care respectivele depozite 
nu se încadrează în categoria depozitelor negarantate.  

Domnia sa a mai afirmat faptul că, prezentul act normativ vizează îndeplinirea unora 
dintre obligaţiile asumate prin aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, 
semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009. 

   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de 
iniţiator. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 23 martie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, Plx 115/2011. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, Plx 116/2011. 
 In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima şedinţă.  
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 24 februarie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă "Legea holdingului" Plx 271/2010. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010. 

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

 

  PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
 
                                                       SECRETAR, 
                                                  Marin ALMĂJANU 
                          
 
 
          Consilier parlamentar  
                                                                                          Anca Chiser 
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