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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 26, 27 și 28 iunie 2012

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început
lucrările în ziua de 26 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a
unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru
reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale,
procedură de urgenţă, PLx 55/2012 – raport comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă
şi privatizare au participat 20 deputaţi şi anume: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihai
Doru Oprişcan, Horia Grama, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea,
Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă, Adrian
Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, Iacob Strugaru Stelică,
Mihaela Ioana Șandru, Horia Teodorescu, Valerian Vreme. Domnul deputat Dan Nica
a absentat de la lucrările Comisiei.
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor
dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, procedură de urgenţă,
PLx 55/2012 – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege îl reprezintă preluarea de
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a unor creanţe deţinute de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) şi reglementarea unor
dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale, în vederea evitării
funcţionării defectuoase a Sistemului energetic naţional.
1

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea
unei societăți comerciale, deputaţii prezenţi la lucrările Comisiei de buget, finanţe şi
bănci și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, cu unanimitate de
voturi, propun supunerea spre dezbatere şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a
proiectului de lege cu amendamente admise.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în ziua de 27 iunie 2012 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice,
PLx 644/2011 – raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a
parteneriatului public-privat, PLx 79/2012 – aviz.
Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă
şi privatizare au participat 20 deputaţi şi anume: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihai
Doru Oprişcan, Horia Grama, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea,
Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă, Adrian
Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, Iacob Strugaru Stelică,
Mihaela Ioana Șandru, Horia Teodorescu, Valerian Vreme. Domnul deputat Dan Nica
a absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai
Tudose.
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții Ministerului Economiei,
Comerțului și Mediului de Afaceri, domnul Mihai Frasin, consilier juridic;
Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu, consilier juridic, Autorităţii Naționale
pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, domnul Lucian Dan
Vlădescu, președinte.
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind
managementul privat al întreprinderilor publice, PLx 644/2011 – raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri,
domnul Mihai Frasin, consilier juridic a prezentat punctul de vedere al Guvernului, şi
anume de respingere a acestui proiect de lege.
Domnia sa a mai menţionat faptul că, proiectul de lege supus dezbaterii are ca
obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru contractarea unui management
privat, care să asigure o administrare performantă a companiilor sau societăților
naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației
publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome.
În acest sens, iniţiativa legislativă propune, în principal, următoarele aspecte:
stabilirea principiilor care stau la baza încheierii contractului de management privat al
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întreprinderilor publice; organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a
managerului privat; contractul de management privat; obiectivele şi criteriile de
performanţă şi indicatorii de referinţă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat faptul că membrii Comisiei
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au hotărât să
întocmească raport de respingere al iniţiativei legislative, conform raportului
preliminar transmis Comisiei noastre.
În urma examinării proiectului de lege, membrii celor două Comisii au constat
că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât tratează exhaustiv procedura de selecţie
a managerilor, iar reglementarea contractului de managemet şi, mai ales, a raporturilor
între manager şi organele colegiale ale societăţilor, pe de o parte, şi autoritatea publică
tutelară, pe de altă parte, este lapidară. Pe de altă parte, definiţia contractului de
management introduce confuzii cu privire la obiectul şi efectele acestuia.
Mai mult decât atât, contrar principiilor de bună guvernantă corporatistă a
întreprinderilor de stat, care pledează pentru o implicare cât mai redusă a acţionaruluistat în activitatea managerială, în iniţiativa legislativă se prevede că obiectivele şi
criteriile de performanţă ale managerilor nu sunt stabilite şi aprobate de organele
colegiale ale societăţii, ci de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau de
autoritatea publică locală.
Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
proiectului de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice.
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat,
PLx 79/2012 – aviz.
Reprezentantul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice, domnul Lucian Dan Vlădescu, președinte, a prezentat punctul de
vedere al Guvernului, si anume de respingere a acestui proiect de lege.
Domnia sa a menționat faptul că Guvernul prin adresa nr. 4286/DRP din data
de 15 iunie 2012 a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare menţinerea punctului de vedere formulat anterior.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă
şi privatizare au constatat că proiectul de lege nu se justifică întrucât legislaţia română
în domeniul parteneriatului public-privat a fost elaborată şi negociată cu Comisia
Europeană, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene în domeniu, iar
iniţiativa legislativă contravine aspectelor deja negociate şi acceptate de Comisia
Europeană, fapt ce ar putea duce la declanşarea împotriva ţării noastre a procedurii de
infringement.
Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a
iniţiativei legislative.
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în ziua de 28 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, Plx 440/2010– studiu.
2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea
nr.169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, PLx 338/2011– studiu.
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2011 pentru modificarea şi completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
PL-x 414/2011– studiu.
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca
dezbaterea pe marginea iniţiativelor legislative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Horia Grama

Consilier parlamentar
Anca Chiser
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