
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  07.04.2016 
                        Nr. 4c-1/99 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 5 și 7 aprilie 2016 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 5 aprilie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                         
toţi deputaţii.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele               
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară,  PL-x 58/2016- AVIZ; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 188 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 98/2016- AVIZ;  

3. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, PL-x 673/2015- AVIZ;  

4. Raportul de ţară al României pentru 2016. Inclusiv un bilanţ aprofundat 
privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice,                            
E15/2016 - SWD(2016) 91 final - examinare în fond; 

5. Raportul de activitate pe anul 2013 al Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor,  R12/2014 - comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din 
Camera Deputaților,  precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat; 

6. Raportul de activitate pe anul 2014 al Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor,  R11/2015 - comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din 
Camera Deputaților, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat;   
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7. Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor,  R6/2016 - comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din 
Camera Deputaților, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat; 

8. Raportul de activitate pe anul 2013 al Autorității de Supraveghere 
Financiară, R19/2014 - comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din 
Camera Deputaților, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii ş i Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat;  
          9. Raportul de activitate pe anul 2014 al Autorității de Supraveghere 
Financiară, R19/2015 - comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități din 
Camera Deputaților, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat; 
 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,                
procedură de urgenţă, PL-x 47/2012 - retrimis de plenul Camerei Deputaţilor 
pentru o nouă dezbatere, FOND comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 
 
 La primul punct al ordinii de zi

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Lucia Diaconescu - șef serviciu, 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: domnul 
secretar general Dragoș Bănescu. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile                             
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară,  PL-x 58/2016- AVIZ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,   
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea art. 188 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, Pl-x 98/2016- AVIZ. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 36/1991 privind societă țile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură, PL-x 673/2015- AVIZ.  

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris Raportul de ţară al României 
pentru 2016. Inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea 
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dezechilibrelor macroeconomice, E15/2016 - SWD(2016) 91 final - examinare în 
fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra 
Raportului de ţară al României pentru 2016. Inclusiv un bilanţ aprofundat privind 
prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, urmând a fi înaintat Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.       

Pe punctul cinci al ordinii de zi

Membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2013 al 
Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în şedinţe separate. 

 a fost înscris Raportul de activitate pe anul 
2013 al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,  R12/2014 - comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, precum şi Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări din Senat. 

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această 
propunere şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, să înainteze 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului raportul comun de 
aprobare asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al Consiliului  Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor.  

Pe punctul șase al ordinii de zi

Membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2014 al 
Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în şedinţe separate. 

 a fost înscris Raportul de activitate pe anul 
2014 al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ,  R11/2015 - comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, precum şi Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări din Senat. 

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această 
propunere şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, să înainteze 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului raportul comun de 
aprobare asupra Raportului de activitate pe anul 2014 al Consiliului  Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor.  

Pe punctul  șapte al ordinii de zi

Membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2015 al 
Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în şedinţe separate. 

 a fost înscris Raportul de activitate pe anul 
2015 al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,  R6/2016 - comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, precum şi Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări din Senat. 

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această 
propunere şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, să înainteze 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului raportul comun de 
aprobare asupra    Raportului de activitate pe anul 2015  al Consiliului  Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor.  
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Pe punctul  opt al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din 
partea Autorității  de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul prim-vicepreședinte                  
─ membru executiv, Gheorghe Cornel Coca Constantinescu și domnul vicepreşedinte               
─ membru executiv ─ sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, Mircea Ursache. 

 a fost înscris Raportul de activitate pe anul 
2013 al Autorității de Supraveghere Financiară, R19/2014 - comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități din C amera Deputaților, precum şi Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări din Senat. 

Membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2013 al 
Autorității de Supraveghere Financiară, în şedinţe separate. 

Domnul prim-vicepreședinte ─ membru executiv Gheorghe Cornel Coca 
Constantinescu a dorit să sublinieze faptul că, rolul A.S.F.  este de a dezvolta un cadru 
integrat de reglementare şi supraveghere a piețelor financiare nebancare, a participanților 
şi operațiunilor pe aceste piețe, având menirea de a favoriza coordonarea, colaborarea şi 
schimbul de informații î ntre piețe ş i instituț ii, în special pentru asigurarea stabilității 
sectorului financiar nebancar. 

De asemenea, domnul prim-vicepreședinte ─ membru executiv Gheorghe Cornel 
Coca Constantinescu a precizat că, obiectivele principale ale ASF sunt: promovarea 
stabilității activității de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraților, buna funcționare a 
piețelor de investiții financiare, promovarea încrederii în aceste piețe şi î n investițiile în 
instrumente financiare, asigurarea protecț iei operatorilor şi investitorilor împotriva 
practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, precum şi buna funcț ionare a sistemului de 
pensii private şi protejarea intereselor participanților şi ale beneficiarilor acestui sistem. 

În continuare, domnul prim-vicepreședinte Cornel Coca Constantinescu a dorit să 
sublinieze faptul că, raportul prezintă analiza evoluției piețelor supravegheate de ASF, 
activitatea ASF, precum şi execuția bugetară ş i situaț iile financiare ale A.S.F. în anul 
2013. 

Comisia pentru buget, finanț e, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, din Senat, împreună cu  Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, din Camera 
Deputaţilor, au înaintat Plenului Parlamentului, spre dezbatere, „Raportul anual 2013” 
al Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

Pe punctul nouă al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct al ordinii de zi au participat, în calitate de invitați, din 
partea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul prim -vicepreședinte                  
─ membru executiv, Gheorghe Cornel Coca Constantinescu și domnul vicepreşedinte               
─ membru executiv ─ sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, Mircea Ursache. 

 a fost înscris Raportul de activitate pe anul 
2014 al Autorității de Supraveghere Financiară, R19/2015 - comun cu Comisia 
juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, precum şi Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări din Senat. 

Membrii celor  patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2014 al 
Autorității de Supraveghere Financiară, în şedinţe separate. 
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Domnul prim-vicepreședinte ─ membru executiv, Gheorghe Cornel Coca 
Constantinescu a dorit să sublinieze faptul că, Raportul de activitate pe anul 2014 
reflectă încheierea unui proces de redefinire a structurii şi a modelului operațional ca 
urmare a fuziunii celor trei entități care au compus Autori tatea de Supraveghere 
Financiară, proces de reformă care s-a desfășurat pe parcursul a trei etape care au vizat 
structura organizațională și guvernanța, alinierea salariilor din toate structurile autorității 
la nivelul unor poziții ş i funcț ii similare din piața financiară, precum ş i încadrarea 
personalului în noul stat de funcții prin concursuri interne organizate atât pentru funcțiile 
de conducere cât și pentru cele de execuție.  

În continuare, domnul prim-vicepreședinte ─ membru executiv, Gheorghe Cornel 
Coca Constantinescu a dorit să sublinieze faptul că, impactul procesului de restructurare 
s-a concretizat în reducerea cheltuielilor cu personalul atât în sume absolute cât și ca 
pondere în total venituri. 
 De asemenea, domnul prim-vicepreședinte Cornel Coca Constantinescu a precizat 
că, raportul anual este structurat pe următoarele componente: analiza evoluției piețelor 
supravegheate de ASF; raportul de activitate al ASF; execuția bugetară şi situaț iile 
financiare ale ASF; raportul de audit precum şi obiectivele asumate şi strategia                     
ASF pentru anul 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, din Senat, împreună cu  Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, din Camera 
Deputaţilor, au înaintat Plenului Parlamentului, spre dezbatere, „Raportul anual 2014” al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
          Pe punctul zece al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din 
partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna 
secretar de stat Sorana Baciu și doamna Andreea Tănăsescu – consilier secretar de stat. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgenţă, PL-x 47/2012                       
- retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere în fond,                 
FOND comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 În cadrul dezbaterilor din Comisie au fost reliefate următoarele aspecte: definirea 
mai clară a noțiunii de ”autoritate tutelară”, respectiv, sfera de cuprindere a acesteia;  a 
rolului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în ceea ce 
priveşte guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi a rolului 
Ministerului Finanțelor Publice, ce trebuie să se axeze, în special, pe o monitorizare 
atentă pe partea financiară. 
            Membrii Comisiei au solicitat Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor 
cu Mediul de Afaceri ca până luni, 11 aprilie 2016, să transmită membrilor Comisiei, 
amendamentele asupra inițiativei legislative. 
           Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât continuarea 
dezbaterilor într-o ședință ulterioară. 
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     Punctul unsprezece al ordinii de zi, Diverse

          Pe cale de consecință, domnul președinte Mihai Tudose le -a propus membrilor 
Comisiei înființarea grupului de lucru menționat mai sus. 

.  În urma discuțiile care au avut 
loc cu ocazia întâlnirii dintre reprezentanții conducerii Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare  și cei ai Ministerului Finanțelor Publice , s-a 
desprins necesitatea înființării unui grup de lucru care să analizeze și să propună  
modificări și completări pe marginea  proiectului de Lege privind impozitul specific 
unor activități (Plx26/2016).  

          Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, înființarea grupului de 
lucru, care va elabora, cu celeritate (într-un termen de 2 săptămâni), propuneri de 
modificare și completarea a proiectului de lege.           
            Din partea Camerei Deputaților, din  grupul de lucru vor face parte: 

1. Domnul deputat Mircea Titus DOBRE – în calitate de co-inițiator al propunerii 
legislative; 

2. Domnul deputat  Cornel  ITU (secretar în cadrul Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare) ; 

3. Domnul deputat Horia GRAMA; 
4. Domnul deputat Virgil GURAN; 
5. Domnul deputat Andrei Daniel GHEORGHE. 
De asemenea, din partea Comisiei a fost trimisă o adresă către Ministerul 

Finanțelor Publice prin care se solicită ca, până la data de 7 aprilie a.c., să fie trimise la 
comisie toate propunerile cu privire la reprezentanții desemnați de către mini ster, de a 
face parte din grupul de lucru. 

Membrii grupului de lucru se vor întruni pentru prima dată, luni, 11 aprilie a.c., 
ora 14,00, la sediul Comisiei pentru politică economică reformă și privatizare. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 7 aprilie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 
privind procedura insolvenței persoanelor fizice ,  procedură de urgență,                         
PL-x 100/2016 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței                  
nr. 21/1996,  PL-x 105/2016 – studiu. 

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

     PREŞEDINTE, 
 
    Mihai TUDOSE 
                                               SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU                           

Consilier parlamentar:                                                                                                                                                                                                                                                        
                 Alina Cristina Hodivoianu                                   
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