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din  zilele de 24 şi 25 martie 2010 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 24  martie 2010.  

La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri au fost prezenţi 22 de membri.  
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 

conduse de către presedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice: 
domnul Ion Ghizdeanu, secretar de stat, doamna Mariana Vizoli, director, domnul 
Valentin Mavrodin, director general,  doamna Maria Elena Anghel - director general 
adjunct, doamna Burcea Gabriela, consilier, doamna Cristu Rodica, consilier, domnul 
Nicolae Dincă, şef serviciu, domnul Florin Daia, expert; ai Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri: domnul Şerban Tudor, secretar de stat,  domnul 
Ionescu Emil-Octavian, director adjunct; ai Agentiei Nationale pentru Administrare 
Fiscală: domnul Mihai Gogancea, vicepreşedinte; ai Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului: domnul Barna  Tanczo, secretar de stat; ai Ministerului Mediului şi 
Pădurilor: domnul Dan Iacob, secretar de stat şi ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti: doamna Roşianu Claudia, consilier juridic.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
IN FOND : 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 14 august 1992, PLx 78/2010 

2.Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 
2009, pentru amendarea acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-
anexă, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 1994, PLx 79/2010 

IN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice,     

PLx 54/2010  
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice 

nr.13/2007, PLx 67/2010 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea 

nr.13/2007 privind energia electrică, PLx 68/2010  
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, PLx 71/2010  

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare,            
PLx 38/2010 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind 
codul fiscal, PLx 55/2010  

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571, din 22 
decembrie 2003, privind Codul Fiscal, PLx 56/2010 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului, procedură de urgenţă, PLx 63/2010 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind 
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, PLx 69/2010 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea 
energiei electrice, PLx 70/2010 

11. Propunere legislativă -Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, PLx 73/2010 
12. Propunere legislativă -Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, PLx 74/2010 
13. Propunere legislativă privind combaterea plăţilor întârziate de către autorităţile 

şi instituţiile publice, PLx 82/2010  
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 24 martie 2010 cu dezbaterea punctului 1, în 

fond, al ordinii de zi.  
 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 

ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti, la 14 august 1992, PLx 78/2010 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Maria Elena Anghel, 
director general adjunct, a spus că prezentul Protocol este redactat în conformitate cu 
noile prevederi introduse în Acordul-cadru agreat de Comisia Europeană şi aprobat de 
Guvernul României.  

 Domnia sa a dorit să adauge faptul că negocierile pe marginea textului proiectului 
de Protocol au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru 
realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind 
investiţiile.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere si adoptare, proiectul de lege pentru 
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, 
semnat la Bucureşti, la 14 august 1992, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea acordului 
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dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti, la 18 
octombrie 1994, PLx 79/2010 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna doamna Mariana Vizoli, 
director, a susţinut faptul că, potrivit angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor 
de aderare la Uniunea Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere – Relaţii 
Externe, România trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor 
Acordurilor internaţionale încheiate. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna doamna Mariana Vizoli, 
director, a subliniat faptul că, prin semnarea acestui Protocol, s-a creat cadrul juridic prin 
care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are în vedere atât 
menţinerea relaţiilor bilaterale româno-libaneze cât şi satisfacerea exigenţelor Comisiei 
Europene, în sensul alinierii la legislaţia comunitară. Protocolul amendează Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucuresti, la 18.10.1994, 
ratificate prin Legea nr.28/1995 şi intrate în vigoare la 06.04.1997. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna doamna Mariana Vizoli, 
director, a dorit să adauge faptul că negocierile pe marginea textului proiectului de 
Protocol au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru 
realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind 
investiţiile.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere si adoptare, proiectul de lege 
pentru ratificarea Protocolului semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea 
acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti, la 18 
octombrie 1994, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 1, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică,   
PLx 68/2010  

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
domnul Şerban Tudor, secretar de stat, a făcut o scurtă prezentare a acestei propuneri 
legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa legislativă nu 
se justifică întrucât nu tine cont de prevederile art.16 al.(3) din legea nr.13/2007, cu 
modificările si completările ulterioare, care precizează că „drepturile de uz si servitute au 
ca obiect utilitatea publica si au caracter legal”, iar exercitarea acestor drepturi asupra 
proprietăţilor statului si ale autorităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile 
energetice „se face cu titlu gratuit” tocmai in considerarea „interesului public naţional si 
local” ce se satisface prin sistemul energetic.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
avizarea negativă a propunerii legislative. 

 La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007, PLx 67/2010 
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 Reprezentantul Ministerului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, domnul Şerban Tudor, secretar de stat, a subliniat faptul că Guvernul nu susţine 
aprobarea acestei propuneri legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa legislativă nu 
se justifică întrucât nu tine cont de prevederile art.16 al.(3) din legea nr.13/2007, cu 
modificările si completările ulterioare, care precizează că „drepturile de uz si servitute au 
ca obiect utilitatea publica si au caracter legal”, iar exercitarea acestor drepturi asupra 
proprietăţilor statului si ale autorităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile 
energetice „se face cu titlu gratuit” tocmai in considerarea „interesului public naţional si 
local” ce se satisface prin sistemul energetic.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au avizat 
negativ propunerea legislativă. 

 La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică,  
PLx  54/ 2010 

 Membrii Comisiei au formulat un amendament la pct.1 din forma adoptată de 
Senat. Supus la vot, acest amendament a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
avizarea favorabilă, cu un amendament admis, a acestei propuneri legislative.   

 La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege  pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, PLx 71/2010   

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui nou alineat, 
alin. (4), la art.8 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, prin prevederea unei exceptii pentru 
meşteşugarii şi artizanii care, prin adeverinţă eliberată de primăria în circumscripţia 
căreia îşi au domiciliul, fac dovada exercitării îndeletnicirilor specifice dobândite prin 
tradiţie locală. Această propunere legislativă vizează exceptarea unor categorii de 
persoane de la obligaţia de a face dovada îndeplinirii condiţiilor de pregătire profesională 
şi/sau atestare a pregătirii profesionale, impusă de alin. (3) al art. 8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. 

 Iniţiatorul motivează acest demers legislativ prin faptul că „majoritatea 
meşteşugarilor şi artizanilor folosesc tehnici vechi de câteva mii de ani. Aceste tehnici s-
au transmis din tată-n fiu, de la o generaţie la alta, fiind o tradiţie de familie şi tot aşa se 
vor perpetua”. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectul de lege. 

 La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 
cu modificările şi completările ulterioare, PLx 38/2010 

Membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi amânarea, cu o lună, a 
dezbaterilor pentru acest  proiect de lege. 

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal, PLx 55/2010 
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 Cu ocazia dezbaterilor, membrii Comisiei au constat că iniţiativa legislativă nu se 
justifică întrucat dispoziţiile propuse pentru art.57 al.(8) intră în contradicţie cu 
dispoziţiile referitoare la obligativitatea păstrării secretului fiscal de către funcţionarii 
publici din cadrul organului fiscal, obligaţie consacrata prin art.11 al.(1) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 De asemenea, lărgirea sferei veniturilor pentru care se poate direcţiona 2% din 
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil cu venituri de natura dividendelor, 
dobânzilor, veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare generează un sistem foarte 
complicat de administrare, în condiţiile în care, anterior efectuării viramentului din 
Bugetul de Stat de către organul fiscal, este necesar un control pe fiecare suma declarată 
ca venit realizat de persoana fizică. Pentru venituri de natura celor de mai sus se prevede 
impozitarea prin reţinere la sursă, impozitul fiind final. 

 Membrii Comisiei au constat de asemenea, că aplicarea acestei măsuri determină 
un impact negativ asupra veniturilor bugetare în sumă de 10 milioane lei. Acest impact a 
fost calculat în ipoteza unui procent de 20% din numărul de persoane care optează pentru 
direcţionarea către organizaţii neguvernamentale, a 2% din venitul supus impozitării. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi            
(2 voturi împotrivă) avizarea negativă a acestei iniţiative legislative.  

 La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul 
Fiscal, PLx 56/2010 

 In calitate de initiator, domnul Iacob Strugaru Stelică, deputat, membru al 
Comisiei, a sustinut ca România, ca membru al Uniunii Europene, trebuie să devină 
atractivă pentru investiţiile străine şi autohtone, care pot conduce la o dezvoltare 
sănătoasă şi competitivă a diferitelor ramuri industriale şi a domeniului serviciilor. 
Actualul sistem normativ din România este foarte slab stimulativ în ceea ce priveşte 
importul de tehnologii de ultimă generaţie, aparatură, maşini şi utilaje produse în afara 
ţării, dar utilizate în producţia internă de bunuri şi servicii destinate consumului intern 
sau exportului. Prin modificarea Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, reducerea taxei pe 
valoarea adăugată la importul de tehnologii de ultimă generaţie, aparatură, maşini şi 
utilaje produse în afara ţării ar putea constitui una dintre premisele stimulării înlocuirii 
capitalului fix, iar producătorii români să poată beneficia de productivitatea şi 
competitivitatea sporită a noilor tehnologii. 

 Domnia sa a subliniat faptul că actuala propunere legislativă vizează strict importul 
de tehnologii de ultimă generaţie, maşini şi utilaje noi, fără uzură fizică, neutilizate 
anterior. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Burcea Gabriela, 
consilier, a afirmat că Guvernul nu susţine această propunere legislativă.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că această initiativă nu se 
justifică, întrucât România şi-a asumat, începând cu data aderării la Uniunea Europeană, 
obligatia respectării acquisului comunitar a cărui componentă principală în materie de 
TVA este reprezentată de Directiva 112/2006/CE privind sistemul comun al TVA. In 
Anexa nr.3 a acestei Directive sunt enumerate servicii pentru care statele membre pot 
opta pentru aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată. Printre acestea nu 
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figurează categoriile de bunuri pentru al căror import în Romania se propune aplicarea 
unei cote reduse a TVA. 

 Membrii Comisiei au precizat că nu este posibilă introducerea unei cote reduse de 
TVA pentru importul bunurilor vizate de această initiativă legislativă, intrucât contravine 
aquisului comunitar in domeniu, a cărui nerespectare ar conduce la declanşarea 
procedurii de infrigement împotriva României de către Comisia Europeană. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a acestei iniţiative legislative.  

 La punctul 8, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri 
privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, procedură de urgenţă, PLx 
63/2010 

 Reprezentantul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Claudia 
Roşianu, consilier juridic a spus că în sistemul juridic românesc actual, activitatea de 
registru se desfăşoară sub controlul judecătorilor delegaţi la oficiile registrului comerţului 
de pe lângă tribunale, înregistrările efectuându-se numai în baza încheierilor pronunţate 
de aceştia sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti definitive. Controlul judecătoresc 
exercitat la oficiile registrului comerţului de către judecătorul delegat vizează legalitatea 
actelor, respectiv verificarea îndeplinirii tuturor cerinţelor legale pentru a opera 
înregistrarea, dar şi regularitatea cererii de înregistrare a comercianţilor. 

 Reprezentantul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Claudia 
Roşianu, consilier juridic a spus că în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în materia 
publicităţii informaţiilor la constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale, aceasta nu 
obligă alegerea unui anumit sistem de control al operaţiunilor de înmatriculare ci doar 
impune asigurarea efectivităţii controlului de legalitate, în statele membre ale Uniunii 
Europene fiind cunoscut atât controlul administrativ cât şi cel judiciar.  Neexistând 
o obligaţie comunitară pentru menţinerea sau introducerea unui anumit tip de control, 
autorităţile române pot opta pentru cel care răspunde cel mai bine actualelor condiţii – 
structura sistemului judiciar românesc, volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti, 
nivelul de specializare al judecătorilor – dar şi obiectivele de dezvoltare a autorităţii 
judecătoreşti. În urma unei analize riguroase a tuturor acestor aspecte, s-a concluzionat că 
înlocuirea controlului judiciar al legalităţii operaţiunilor de înmatriculare/înscriere de 
menţiuni în registrul comerţului cu un control administrativ reprezintă una dintre 
măsurile ce se impun în acest moment pentru o decongestionare a activităţii de judecată, 
suprasolicitată în contextul social-economic actual, dar şi o fluidizare a procedurilor 
aferente desfăşurării unei activităţi comerciale.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă, cu 
unanimitate de voturi a acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.  

 La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, 
PLx 69/2010 

 Reprezentantul Ministerului Ministerului Mediului şi Pădurilor, domnul Dan 
Iacob, secretar de stat  a spus că prin acest proiect de lege se reglementează cadrul juridic 
general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu 
„Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 
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2007-2013” publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27.12.2006, şi 
cu Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1857/2006 privind aplicarea articolelor 87 
şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 70/2001, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea activităţilor 
desfăşurate de către producătorii agricoli în domeniul producţiei de produse agricole, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 358 din 16.12.2006. 

 In cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat un amendament, la punctul            
2 din forma adoptată de Senat. Supus la vot, acest amendament a fost aprobat cu 
unanimitate de membrii Comisiei. 

Membrii Comisiei au formulat un amendament, la punctul 5 din forma adoptată de 
Senat. Supus la vot, acest amendament a fost aprobat cu unanimitate de membrii 
Comisiei. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă, cu amendamente admise, a acestui proiect de lege. 

 La punctul 10, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei 
electrice, PLx 70/2010 

 Reprezentantul Ministerului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, domnul Şerban Tudor, secretar de stat, a subliniat faptul că Guvernul nu susţine 
aprobarea acestei propuneri legislative. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa legislativă nu 
se justifică intrucat potrivit art.942 din Codul Civil, contractul este „acordul între două 
sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”, 
elementul fundamental al acestuia fiind acordul de voinţa al părţilor, conform libertăţii de 
voinţă în materia contractelor. De esenţa contractelor sinalagmatice (bilaterale) este 
reciprocitatea obligatiilor ce revin părţilor si interdependenţa obligatiilor reciproce.
 Totodată, elementul esenţial al contractului, consimţământul, condiţie de fond 
esenţială, de validitate şi generală a actului juridic, nu trebuie să fie alterat de vreun viciu 
de consimţământ. In consecinţă, propunerea de a institui obligativitatea încheierii unui 
contract, respectiv obligativitatea realizării acordului de voinţă al părţilor asupra 
clauzelor contractuale, respectiv instituirea obligaţiei atât a operatorului economic, cât şi 
a utilizatorului de a prelua şi, respectiv, de a preda un bun contra unei juste despăgubiri, 
contravine, în opinia membrilor Comisiei, principiului libertăţii contractuale. Totodată, 
iniţiativa legislativă contravine dispoziţiilor art.44 al.(2) din Constitutia României, 
republicată, potrivit căreia „proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal, 
indiferent de titular”. 

 Membrii Comisiei au considerat că adoptarea unei astfel de soluţii legislative ar 
genera costuri în sarcina operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi, implicit, asupra 
suportabilităţii acestuia de către consumatorul de energie electrică. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au avizat 
negativ această propunere legislativă. 

 La punctul 11, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
privind Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, PLx 73/2010. 

 In cadrul dezbaterilor membrii Comisiei au constat că propunerea legislativă 
supusă dezbaterilor nu respectă angajamentele autorităţilor române exprimate  în cadrul 
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termenilor Acordului de Imprumut stabilit cu Fondul Monetar International, Comisia 
Europeană si Banca Mondială.   

 Mai mult decât atât, prezenta propunere legislativă are un conţinut similar 
proiectului de lege iniţiat de Guvern (PLx 65/2010) iniţiativă legislativă care respectă 
angajamentele asumate de România faţă de organismelor internaţionale. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a acestei initiative legislative. 

 La punctul 12, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă  
privind Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, PLx 74/2010 

 In cadrul dezbaterilor membrii Comisiei au constat că prezenta propunere 
legislativă are un conţinut similar proiectului de lege iniţiat de Guvern (PLx 65/2010) 
iniţiativă legislativă care respectă angajamentele asumate de România faţă de 
organismelor internaţionale. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a acestei initiative legislative. 

 La punctul 13, în avizare, a ordinii de zi  a fost  înscris propunere legislativă 
privind combaterea plăţilor întârziate de către autorităţile şi instituţiile publice, PLx 
82/2010  

 Reprezentantul ANAF domnul Mihai Gogancea, vicepreşedinte a afirmat că 
Guvernul nu susţine această propunere legislativă. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât completarea 
pct.1 al art.1 cu textul „indiferent de temeiul legal în baza căruia a fost încheiat” are un 
caracter restrictiv, opunându-se spiritului Directivei Parlamentului European şi a 
Consiliului 2000/35/CE din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii la plată în 
tranzacţiile comerciale. Mai mult decât atât, din perspectiva dreptului concurenţei este 
nejustificată impunerea unor rigori în tranzacţiile comerciale numai unei anumite 
categorii de comercianţi, întrucât regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat sunt comercianţi şi nu autorităţi publice. 

 De asemenea, propunerile formulate la pct.5 şi 6 din iniţiativa legislativă sunt 
inspirate din Proiectul de directivă pentru modificarea Directivei 2000/35/ CE, fără a 
urma principiile şi spiritul acesteia. Proiectul de directivă distinge între compensaţia 
acordată pentru nerespectarea termenului de plată de către o autoritate publică (5% din 
preţ) şi compensaţia datorată de un comerciant (pentru o datorie mai mică de 1000 euro, 
compensaţia va fi o sumă fixă de 40 euro, pentru o datorie cuprinsă între 1000 – 10 000 
euro, 70 euro, iar pentru o datorie mai mare de 10 000 euro, 1% din suma datorată).  
Totodată, potrivit doctrinei, în obligaţiile comerciale, ca şi în dreptul comun, în cazul 
întârzierii în executarea unei obligaţii băneşti, debitorul datorează dobânzi. Aceste 
dobânzi sunt daune interese moratorii, care sunt menite să sancţioneze pe debitor pentru 
încălcarea obligaţiei şi, totodată, să repare prejudiciul suferit de creditor prin întârzierea 
în executarea obligaţiei. Întrucât evaluarea prejudiciului cauzat prin întârziere în 
executarea unei obligaţii băneşti este dificil de realizat, această operaţiune este făcută de 
legiuitor, prin stabilirea dobânzii legale. Legea prezumă că lipsa de folosinţă a sumei de 
bani produce creditorului un prejudiciu constând în cuantumul dobânzii legale, calculată 
pe durata întârzierii în executare. 
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 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 25 martie 2010 cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor proiecte de lege:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei (PLx 81/2010). 

 2. Proiect de Lege pentru completarea art. 4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor (PLx 84/2010). 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă de comisie. 
 
 

    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                 SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
                                     
 
 
                    Consilier parlamentar     
                                                                             Anca Chiser  
                                         Expert parlamentar   
                                                                                                                                                       Alina Ailenei 
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