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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 17 mai 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 17, 18 si 19 mai 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 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 Comisiei naţionale a Valorilor 
Mobiliare, doamna Gabriela Anghelache, preşedinte, doamna Mihăilescu Dorina, comisar; 
reprezentanţii Autorităţii  pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna Cristina Gociu, 
director; Asociaţiei Române a Băncilor, Gheţea Radu- Preşedinte şi Folcuţ Gabriela- 
consilier Comunicare, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Cotrobescu Anca- şef 
serviciu şi Toma Gheorghiţa- şef serviciu, 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 
2003 privind utilizarea veniturilor din privatizarea şi valorificarea activelor bancare 
neperformante, Plx 214/02.05.2011. 

2. Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare 
şi instituţiilor de credit, Plx 215/02.05.2011. 

3. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul 
fiscal, Plx 232/02.05.2011. 
          Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus suplimentarea ordinii de zi a şedinţei 
Comisiei cu dezbaterea proiectelor de lege PL-x 160/2011 respectiv PL-x 164/2011. 

Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Ordinea de zi a fost completată cu punctele 4 si 5 respectiv: 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
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publice stabilite prin titluri executorii, procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, PL-x 160/2011. 

5. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
AVAS PL-x 164/2011, Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 2003 privind utilizarea veniturilor din 
privatizarea şi valorificarea activelor bancare neperformante, Plx 214/02.05.2011. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gheorghiţa Toma, şef 
serviciu, a menţionat că prin iniţiativa legislativă se propune modificarea şi completarea 
OUG nr. 111/24 oct 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea 
activelor bancare neperformante, în sensul creării la Trezoreria Statului a unui cont curent 
general, cu denumirea „Fondul unic de dezvoltare”, destinat exclusiv şi complet acestui 
important deziderat, administrat de Guvern dar fără posibilitatea de a cheltui aceşti bani în 
alte scopuri. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiatori. 

Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă privind 
taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit,            
Plx 215/02.05.2011. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Anca Cotrobescu Anca, şef 
serviciu, a prezentat poziţia Guvernului, care nu susţine adoptarea unei asemenea iniţiative, 
având în vedere faptul că, în acest moment se poartă discuţii si negocieri la nivelul Uniunii 
Europene cu privire la oportunitatea introducerii unor astfel de taxe precum şi despre 
nivelul acestora, iar implementarea unei asemenea decizii, la nivelul ţării noastre, ar fi 
ineficientă economic şi ar conduce implicit la creşterea costurilor creditării, situaţie care nu 
ar fi de natură să stimuleze consumul.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât taxa care s-ar institui 
prin această propunere legislativă ar fi o măsură neeficientă fiscal şi antieconomică şi ar 
conduce implicit la creşterea costurilor creditării, situaţie care nu ar fi de natură să 
stimuleze consumul. Mai mult decât atât, propunerile Comisiei Europene privind 
introducerea unor taxe lansate în contextul procesului de reformare a sectorului financiar 
ca urmare a crizei economice şi financiare resimţite la nivelul tuturor statelor membre au 
generat discuţii care sunt încă deschise atât la nivel european, cât şi internaţional. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă de modificare 
şi completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal, Plx 232/02.05.2011. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, apreciind că diferenţa de 500 lei din suma 
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neimpozabilă dedusă din venitul din pensie să fie acoperită din sumele prevăzute pentru 
investiţiile care nu au impact economic.  

Totodată, membrii Comisiei au apreciat că modificarea propusă ar trebui să vizeze 
articolul 69 şi nu articolul 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea AVAS şi pentru 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, 
Procedură de urgenţă, PL-x 160/2011, PL-x 160/2011.  

Prezentul act normativ propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, în sensul stabilirii 
regimului juridic al creanţelor proprii rezultate din activitatea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi a abrogării exprese a dispoziţiilor art.10 din acest act 
normativ, întrucât regimul juridic al finanţării A.V.A.S. este reglementat de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu 
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu modificările şi 
completările ulterioare. O a doua modificare propusă prin prezentul act normativ este 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 
prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, cu modificările ulterioare, în sensul următor: clarificarea regimului 
de finanţare a A.V.A.S., stabilindu-se destinaţia sumelor care se alocă instituţiei de la 
bugetul de stat, precum şi regimul veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii de 
privatizare şi valorificare a activelor statului; precizarea rolului preşedintelui A.V.A.S. de 
ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, 
cât şi pentru bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi de 
valorificare a activelor statului; adaptarea componenţei Consiliului de supraveghere şi 
îndrumare actualei structuri a Guvernului şi reducerea numărului membrilor acestuia, de la 
9 la 5. 

O altă modificarea propusă prin prezentul act normativ este eliminarea de la alin.(3) 
al art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor referitoare la aprobarea bugetului A.V.A.S., întrucât aceste prevederi se 
regăsesc şi în Ordonanţa de urgenţă nr.23/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezentul act normativ propune completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri 
executorii, în sensul stabilirii posibilităţii instituţiei publice debitoare de a solicita instanţei 
judecătoreşti competente acordarea unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de 
plată eşalonată a sumei datorate, concomitent cu posibilitatea acordării, tot pe cale 
judecătorească, a suspendării executării silite pe durata soluţionării cererii de acordare a 
termenului de graţie precum şi introducerea vocaţiei A.V.A.S. de a beneficia de sume 
repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în condiţiile legii, 
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aceste sume având afectaţiune specială în condiţiile prevederilor articolului 452 alineatul 
(2), litera a) din Codul de procedură civilă.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut proiectul de lege şi au 
formulat mai multe amendamente. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus votului întregul proiect legislativ, cu 

amendamentele admise.  
Membrii Comisiei 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.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată 
ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu amendamente admise.     

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru funcţionarea AVAS, PL-x 164/2011. 

În scopul remedierii situaţiei de blocaj financiar care pune în pericol funcţionarea 
AVAS, este necesară adoptarea unor măsuri legislative cu aplicabilitate limitată în timp, 
care să permită continuarea activităţii AVAS, în scopul asigurării surselor băneşti necesare 
plăţii obligaţiilor prevăzute în titlurile executorii.  

Astfel, prin prezentul proiect de lege se propune ca executarea obligaţiilor de plată ale 
AVAS să se realizeze din veniturilor bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare şi de valorificare a activelor statului, urmând ca sumele repartizare de la bugetul 
statului să fie utilizate exclusiv conform destinaţiei acestora, prin stabilirea insesizabilităţii 
acestora până la data de 31 decembrie 2013. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut proiectul de lege si au 
formulat mai multe amendamente. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Domnul presedinte Mihai Tudose a supus votului întregul proiect legislativ, cu 

amendamentele admise.  
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu amendamente admise. 
 
 Şedinţa a continuat, cu punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, în comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci.  
 Lucrările celor două comisii au fost conduse de doamna Maria Eugenia Barna,  
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, bănci. 
 După efectuarea prezenţei, s-a constatat neîndeplinirea cvorumului necesar.  
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a comunicat membrilor Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, hotărârea Comisiei de politică economică, reformă şi privatizare de  
urgentare a dezbaterilor parlamentare asupra acestor proiecte legislative şi a transmis cele 
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două Rapoarte preliminare, dezbătute şi aprobate, cu amendamente admise, în cadrul 
şedinţei Comisiei.  
 Rapoartele preliminare asupra ambelor iniţiative au fost transmise, spre ştiinţă şi pentru 
o eventuală decizie în ceea ce priveşte continuarea procesului legislativ şi către Biroul 
Permanent.  
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 18 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.757/10.XI.2008 Pl-x 270/2011 – 
studiu 
 2. Propunerea legislativă privind completarea articolului 45 din legea nr.85/2003, 
Legea Minelor. Plx 285/2011 – studiu 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicata, aşa cum a fost modificata prin art.IV din OUG nr.43/2010, Pl-x 290/2011 – 
studiu 
 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 19 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă de modificare a art.224 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1.066 din 
17 nov.2004 cu modificările si completările ulterioare. Pl-x 309/2011 – studiu 

  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. PL-x 328/2011 – studiu 

 3. Propunerea legislativă privind modificarea Codului Fiscal, Plx 281/2011 – studiu 
   In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR,     
         Marin ALMĂJAN 
                                             
 
 
 
          Consilier parlamentar  

                              Anca Chiser 
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