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Proces verbal al şedinţei Comisiei 

din zilele de 29, 30 şi 31  martie 2011 
 
 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 29 martie 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 29, 30 şi 31 martie 2011 au fost prezenţi          
21 deputaţi din totalul de 22 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Anca Popescu, consilier superior. 
 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 – AVIZ. 

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, Plx 116/2011 – 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 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social, Plx 115/2011 – AVIZ. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât potrivit prevederilor 
art. 141 din Constituţia României, republicată, „Consiliul Economic şi Social este organ 
consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea 
sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.   

Caracterul tripartit al CES este dat de structura acestuia, iar caracterul autonom este 
precizat în textul Constituţiei. 

De asemenea, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, funcţionează 
asemenea structuri constituite pentru realizarea dialogului social, având un statut consultativ, 
iar la nivelul Uniunii Europene funcţionează Comitetul Economic şi Social, organism cu rol 
consultativ. 
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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Plx 116/2011 – AVIZ. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării precum şi  
punctul de vedere al Guvernului prin care acesta nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât impozitul pe clădiri 
se constituie venit la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar măsura 
instituită prin iniţiativa legislativă  aduce atingere principiului autonomiei publice locale, 
prevăzut la art. 120 alin. (1) din Constituţia României, republicată, o componentă fundamentală 
a acestui principiu reprezentând-o autonomia financiară.

    Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
   
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 30 martie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) 
şi (4) ale art. 6 din OUG nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
„Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – S.A, procedură de urgenţă,          
PL-x 136/2011. 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 3/2011 privind măsuri economice pe 
anul 2011 la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă, PL-x 137/2011. 
 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă.  
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 31 martie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind reglementarea acordării eşalonării la plată,          
Plx 122/2011. 
 În 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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