
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
   Comisia pentru politică economică, 
               reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  18.02.2016
                      Nr. 4c-1/42 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 16 și 18 februarie 2016 

 
 

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

La lucrările Comisiei, din data de 16 februarie 2016, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei 
Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, 
Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei 
Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel. Domnul președinte Mihai 
Tudose a absentat de la lucrările comisiei. 

Lucrările au fost conduse, alternativ de către domnul vicepreședinte Viorel Palașcă, respectiv, 
domnul Cornel Itu, secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
         1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2015 
pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind 
operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, 
ordine publică și siguranță națională,  procedură de urgență,  PL-x 5/2016- AVIZ; 

2. Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale, procedură de urgență,  PL-x 17/2016- 
AVIZ;  

3. Proiectul de Lege privind achizițiile publice, procedură de urgență, PL-x 18/2016- 
AVIZ;  

4. Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și 
pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, 
procedură de urgență,  PL-x 19/2016- AVIZ;  

5. Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, procedură 
de urgență,  PL-x 20/2016- AVIZ;  

6. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere 
încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 
2013, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21.12.2013, procedură de urgență, PL-x 
141/2013 – FOND COMUN cu Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

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 2016. Consolidarea redresării și 
stimularea convergenței, COM (2015) 690 - final, examinare în fond; 

8. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare 
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a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013, inițiativă prioritară, COM (2015) 
701 final, examinare în fond și subsidiaritate. 
 
          La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională,  
procedură de urgență,  PL-x 5/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Apărării Naționale: domnul colonel Vasile Florin - șef secție și domnul Bogdan Popescu 
– consilier juridic.  

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 a fost înscris proiectul de Lege privind achizițiile 
sectoriale, procedură de urgență,  PL-x 17/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și doamna director Cristina 
Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș. 
  Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan 
Pușcaș, a spus că noua reglementare are în vedere aplicarea în unele cazuri a unor reguli mai 
restrictive exclusiv autorităților contractante, restul entităților contractante (întreprinderi publice sau 
companii private care beneficiază de un drept special sau exclusiv) dispunând de libertate în 
stabilirea anumitor reguli, cu respectarea însă a principiilor instituite de legislația europeană. 

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

      Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind achizițiile 
publice, procedură de urgență,  PL-x 18/2016- AVIZ.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Bursei Române de Mărfuri: domnul președinte Septimiu Stoica, domnul Alexandru Coita – director 
strategie și domnul Emanuel Cernat – consultant, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: 
domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan 
Pușcaș, a enumerat principalele elemente de noutate cuprinse în inițiativa legislativă. Astfel, duratele 
minime ale procedurilor de atribuire vor fi mai scurte decât cele reglementate prin legislația actuală.  

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

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind remediile și căile 
de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 
contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor, procedură de urgență,  PL-x 19/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și doamna director Cristina 
Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan 
Pușcaș, a enumerat principalele reglementările cuprinse în proiectul de lege. Astfel, prin intermediul 
inițiativei legislative este recunoscut dreptul oricărui membru al asocierii de a depune contestaţie. Ca 
urmare, în cazul unei asocieri de operatori economici, care depun o ofertă comună, se prevede expres 
că orice membru al asocierii poate depune o contestaţie.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,                 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
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 Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii, procedură de urgență,  PL-x 20/2016- AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Curții de Conturi a României: doamna vicepreședinte Doina Dascălu și doamna director Cristina 
Breden, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul președinte Bogdan 
Pușcaș, a enumerat principalele elemente de noutate cuprinse în proiect.  

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

Pe punctul șase al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group 
N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 
21.12.2013,  PL-x 141/2013– FOND COMUN cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Președintele de ședință, domnul deputat Cornel Itu a precizat faptul că, prin Decizia nr. 
494/21.11.2013 Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de 
Președintele României și a constatat că dispozițiile Legii privind aprobarea Memorandumului de 
înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 
februarie 2013,sunt neconstituționale. 

De asemenea, domnul deputat Cornel Itu le-a prezentat domnilor deputați raportul 
preliminar din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități prin care au admis cererea 
de reexaminare și au propus respingerea legii. 

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să admită cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la 
Bucureşti la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 494 din 21 noiembrie 
2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013 şi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind aprobarea Memorandumului de 
înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 
februarie 2013. 

 
Pe punctul șapte al ordinii de zi a fost înscrisă inițiativa - 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 2016. Consolidarea redresării și stimularea convergenței, COM (2015) 690 - final, 
examinare în fond. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât cu 
unanimitate de voturi aprobarea unui 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. Analiza anuală a creșterii 
pentru 2016. Consolidarea redresării și stimularea convergenței, care a fost înaintat Comisiei 
pentru afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților. 

 
Pe punctul opt al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme 
structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și 
(UE) nr. 1305/2013, COM (2015) 701 final - examinare în fond și subsidiaritate. 

La dezbaterea acestei iniţiative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice: doamna director Raluca Zamfirescu.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna director Raluca Zamfirescu, a 
precizat faptul că ministerul susține actul legislativ european. 



  4

În continuare, doamna director Raluca Zamfirescu a enumerat principalele prevederi ale 
inițiativei. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei și de către invitat s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Propunerii 
de Regulament de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru 
perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE)  nr. 1303/ 2013 şi (UE) nr. 
1305/2013, care a fost înaintat Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților. 
 
 

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

 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 

forme de asociere în agricultură,  PL-x 673/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 
 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o 

şedinţă ulterioară.   
 

 
     VICEPREŞEDINTE, 
 
        Viorel PALAȘCĂ 

 
                                                 SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU 
 
                                                 
       
                  Şef serviciu 

                                                                                                                                                      Graziella Segărceanu 
 

                                                 Consilier parlamentar                      
                            Alina Hodivoianu   
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