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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început  lucrările în ziua de 28 septembrie 2011. 
La lucrările şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 

datele de 28 si 29 septembrie au participat 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri.  
 Domnul deputat Valerian Vreme a fost absent de la lucrarile Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Constanţa Coman, director general, Tanţi Anghel, director, Mădălina Gheorghe, 
director general adjunct, Anca Popescu, consilier superior; Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare Fiscală, domnul Mihai Gogancea, vicepreşedinte; Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale: Alexandru Pătruţi, preşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României, Plx 

476/2011 
2. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal, Plx 

508/2011 
3. Proiectul de Lege privind respingerea OUG nr. 52/2011 pentru modificarea OUG 

nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, PLx 511/2011 

4. Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea 
sprijinirii mediului de afaceri, Plx 514/2011 

Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, si anume propunerea 
legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României, Plx 476/2011 

Domnul deputat Cornel Itu, în calitate de iniţiator, a prezentat, pe scurt, obiectivul 
central al iniţiativei legislative şi anume acela de a asigura un echilibru între potenţialul 
economic al ţării şi valorificarea sa în interesul naţional pe de o parte, iar pe de altă parte, 
de a permite exploatarea resurselor statului pentru a crea capital privat.  Mai mult decât 
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atât, se urmăreşte a se impulsiona gestionarea integrată a deşeurilor rezultate din 
exploatarea minereurilor şi valorificarea acestora în economie. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul Alexandru 
Pătruţi, preşedinte, a susţinut faptul că propunerea legislativă supusă dezbaterii este neclară 
în ce priveşte termenii sau procedurile privind exploatarea resurselor minerale, precum şi 
faptul că introduce termene de retroactivitate sau norme care încalcă Constituţia României.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât soluţia propusă la art. 
1 din prezenta propunere legislativă poate crea premisele încălcării dispoziţiilor art. 136 
din Constituţia României, republicată, în măsura în care „gestionarea, exploatarea sau 
valorificarea resurselor minerale ale României’’ se face prin alte modalităţi decât 
concesionarea. Totodată, prin obligarea oricărei persoane, care doreşte să participe la 
punerea în valoare a resurselor minerale, să se asocieze cu statul prin intermediul unei 
„societăţi mixte la care statul să deţină minim 50% din acţiunile societăţii respective", sunt 
create premisele încălcării prevederilor art. 40 din Constituţia României, republicată, 
referitoare la dreptul de asociere.  

De asemenea, în cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că propunerea legislativă 
contravine Directivei 94/22/CE din 30 mai 1994 privind condiţiile de acordare şi folosire a 
autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, care instituie regula 
liberului acces la autorizaţiile de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor. 

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. 

Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi, si anume 
propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal, Plx 508/2011 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Mădălina Gheorghe, director 
general adjunct, a subliniat faptul că Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât alineatul (5) al 
articolului 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare a fost abrogat în mod expres prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011.  Pe cale de consecinţă, completarea articolului 264 
cu un nou alineat, alin.(51), este lipsită de obiect. 

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

Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 3 al ordinii de zi, si anume proiectul 
de Lege privind respingerea OUG nr. 52/2011 pentru modificarea OUG nr.30/2006 privind 
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, PLx 511/2011. 
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Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Constanţa Coman, director 
general, a dorit să sublinieze faptul că susţine adoptarea acestui proiect de lege în forma 
prezentată de către Guvern.  

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Constanţa Coman, director 
general, a dorit să sublinieze faptul că în conformitate cu prevederile art.1 din OUG 
30/2006, Ministerul Finanţelor Publice este responsabil pentru indeplinirea functiei de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra 
sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (OUG 
nr.34/2006).Activitatea de verificare cuprinde etapele de după publicarea 
anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului.  Prin proiectul de 
modificare a OUG nr.30/2006 au fost eliminate prevederile referitoare la verificarea 
contractelor  de achiziţie publică încheiate (atribuţie a Autorităţilor de management), 
precum şi cele referitoare la verificarea documentaţiei de atribuire (atribuţie a autorităţii 
contractante); 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Constanţa Coman, director 
general, a dorit să sublinieze faptul că prin modificările aduse  OUG nr.34/2006 în anul 
2010, pragurile valorice până la care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de cerere de oferte s-au majorat, după cum urmează: pentru contractul de 
furnizare de la 100.000 euro la 125.000 euro si pentru contractul de lucrări de la 1.000.000 
euro la 4.845.000 euro. Conform OUG nr.30/2006, cererea de oferte nu face obiectul 
verificarii UCVAP, iar majoritatea procedurilor de atribuire initiate de  autoritatile 
contractante, în special de cele locale, cu personal redus şi fără expertiză, nu pot fi incluse 
în programele de verificare ale UCVAP. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Constanţa Coman, director 
general, a dorit să sublinieze faptul că prezentul act normativ răspunde interesului obiectiv 
al României ca Stat Membru de a întării coordonarea, implementarea şi gestionarea 
asistenţei financiare comunitare pentru o absorbţie maxim posibilă a acesteia prin 
asigurarea funcţionării la parametrii stabili a sistemului de achiziţii publice. 

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

Şedinţa a continuat cu dezbaterea punctului 4 al ordinii de zi, si anume 
propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii 
mediului de afaceri, Plx 514/2011. 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare Fiscală, domnul Mihai 
Gogancea, vicepresedinte a susţinut punctul de vedere al Guvernului si anume respingerea 
acestei iniţiative legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât  a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri),  avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a continuat lucrările în ziua de 29 septembrie 2011, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, PLx 526/2011 

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

      PREŞEDINTE, 

     Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
                                                              
                               Consilier parlamentar, 
                   Anca Chiser       
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