
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Comisia pentru politică economică,  
             reformă şi privatizare 

              Bucureşti, 12.02.2015 
              Nr. 4c-1/34 

 

          SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  zilele de 10 şi 12 februarie 2015 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 10 februarie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 13,00, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  fond comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii, procedură de urgenţă, PL-x 442/2014, retrimitere din Plen 
în vederea noi examinări în fond  – studiu. 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
„Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.,  fond comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, procedură de urgenţă,  PL-x 538/2014 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.   

              
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

din ziua de 10 februarie 2015, începând cu orele 14,00. 
La lucrările Comisiei, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Neacşu Marian, 

Nicolae Alexandri, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, 
Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, 
Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Grama 
Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă 
Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnii 
deputaţi Mihai Tudose, Andrei Dominic Gerea, respectiv, Gheorghe Udrişte au absentat 
de la lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Marian Neacşu, vicepreşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
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Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
    1. Diverse: Dezbateri cu tema: “Strategia generală referitoare la sistemul 

asigurărilor din România” a Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
    2. Propunere legislativă "Legea antreprenorului social",           

Pl-x 547/2014 – fond. 
    3. Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor 

aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură,           
Pl-x 598/2014 – aviz. 

    4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 
nr. 31/1990, Pl-x 371/2014 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

    5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea 
nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, Pl-x 542/2014 – fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

     6. Propunerea legislativă privind economia socială, Pl-x 25/2014, retrimitere 
din Plen în vederea noi examinări în fond – fond comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii. 

    7. Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții:  Analiza anuală a creșterii pentru 2015           
- COM(2014) 902 final – examinare în fond. 

    8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa           
- COM(2014) 903 final  – examinare în fond. 

 
Pe primul punct al ordinii de zi, Diverse: dezbateri cu tema: “Strategia 

generală referitoare la sistemul asigurărilor din România” a Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. 

La dezbatere, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu, domnul Aurelian 
Vrânceanu, director cabinet şi domnul Paul Mitroi, director.    

Domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele componente ale pieței asigurărilor din România și propunerile de strategii de 
acțiune pentru următoarea perioadă de timp. 

Domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu a prezentat principalele obiective ale 
sectorului asigurări-reasigurări cuprinse în Programul Strategic al Autorităţii de 
Supraveghere Financiară pe anul 2015.  

Domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu a răspuns întrebărilor formulate de 
membrii Comisiei. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu, a propus ca întru-un interval scurt de timp, 
de 2, maxim 4 săptămâni conducerea A.S.F. să propună membrilor Comisiei un set de 
modificări legislative imediate. De asemenea, domnul vicepreşedinte a propus ca,  pentru 
o perioada mai mare de timp, de maxim 3 luni, conducerea A.S.F. să vină cu propuneri de 
substanţă care să facă obiectul unor modificări legislative. 
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Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă           
"Legea antreprenorului social", Pl-x 547/2014 – fond. 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 
doamna secretar de stat Anca Ionescu şi doamna Erika Papp- consilier.  

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea pentru o săptămână a 
dezbaterilor asupra prezentei iniţiative legislative, deoarece s-a primit o solicitare în acest 
sens din partea membrilor Comisiei pentru industrii şi servicii,  în vederea analizării 
punctelor de vedere pe care le-au primit la Comisie. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură, Pl-x 598/2014 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă 
prevederile articolului 13 din Legea responsabililății fiscal-bugetare nr. 69/2010,  cu 
modificările și completările ulterioare, conform cărora ,,în cazurile în care se fac 
propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va 
elabora fișa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu 
modificarile și completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre 
următoarele condiții: să aibă avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului 
fiscal, conform căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor 
bugetare și nu afectează țintele bugetare anuale și pe termen mediu și să fie însoțită de 
propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor 
venituri bugetare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul patru al ordinii de zi, respectiv pe punctul cinci au fost înscrise:           
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, 
Pl-x 371/2014 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
respectiv, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea 
nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, Pl-x 542/2014 – fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca iniţiativele 
legislative sa fie dezbătute împreună, deoarece au acelaşi obiect de reglementare. 

La dezbaterea celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu – consilier juridic, doamna 
Honoria Dumitrescu – consilier juridic, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Elena Georgescu – director general adjunct, iar din partea Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, doamna Anca Ionescu – secretar 
de stat și doamna Erika Papp – consilier. 

Doamna secretar de stat Anca Ionescu a dorit să precizeze faptul că, nu susţine 
adoptarea acestor iniţiative. 
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Reprezentantul Ministerului Justiţiei a afirmat că nu susține adoptarea celor două 
propuneri legislative. 

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și de către invitați,           
s-a constatat că propunerile legislative nu se justifică întrucât în acest moment, la nivel 
european, sunt state care au optat pentru un capital social modic ca valoare. În  România, 
legiuitorul a optat, până în prezent, pentru o soluție care să asigure un acces facil la 
această formă de societate, valoarea capitalului social legal pentru societățile cu 
răspundere limitată fiind, actualmente, de 200 lei. 

De asemenea, trebuie acordată o importanță deosebită încurajării mediului de 
afaceri, prin sprijinirea întreprinzătorilor privați și stimularea liberei initiative, în scopul 
creșterii numărului de locuri de muncă. 

Totodată, în țările membre ale Uniunii Europene se înregistrează un curent în 
sensul reducerii plafonului minim al capitalului social subscris, abordare care se înscrie în 
linia demersurilor de înlăturare a barierelor în calea înființării firmelor, în special a celor 
cu care se confruntă antreprenorii tineri. 

Pe de altă parte, la angajarea unor raporturi contractuale, creditorii nu se bazează 
pe capitalul social al societății debitoare, ci, mai degrabă, pe evaluarea situațiilor 
financiare, a bunurilor societății sau a altor indicatori reprezentativi. 

Membrii  Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), să întocmească un Raport 
preliminar, pe care să îl transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunități prin 
care să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 (Pl-x 371/2014) şi a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 
1990 privind societăţile comerciale (Pl-x 542/2014). 

Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
economia socială, Pl-x 25/2014, retrimitere din Plen în vederea noi examinări în fond 
– fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a afirmat că membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au transmis Comisiei noastre un raport preliminar suplimentar 
de menținere a raportul comun iniţial de respingere a propunerii legislative. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să menţină raportul iniţial prin care 
au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind 
economia socială. 

Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea  Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții:  Analiza 
anuală a creșterii pentru 2015  - COM(2014) 902 final – examinare în fond. 

La dezbaterea actului normativ european au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat Valentin Soneriu şi 
doamna Mihaela Toader – director general.   

Domnul secretar de stat le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
reglementări aduse prin aceast act normativ european. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 



 5

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții:  Analiza anuală a creșterii pentru 2015, pe care să-l  înainteze Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.  

Pe punctul opt  al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un plan 
de investiții pentru Europa - COM(2014) 903 final  – examinare în fond. 

La dezbaterea actului normativ european au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat Valentin Soneriu şi 
doamna Mihaela Toader – director general.   

Domnul secretar de stat le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
reglementări aduse prin aceast act normativ european. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa,  pe care să-l înainteze Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.     

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 12 februarie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 
                  1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 472/2014  – studiu; 

           2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii           
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România şi pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,           
Pl-x 510/2014 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
                                                                    

VICEPREŞEDINTE, 
  Marian NEACŞU 
                                               SECRETAR,   
                            Cornel ITU  

 
                    Şef serviciu 

                                                                                                              Graziella Segărceanu 
 
                           Consilier parlamentar:   
                                                                                                                          Alina Hodivoianu 
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