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       Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 04 mai 2010. 
 La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 
      Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
     La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice: doamnele Maria Popescu, şef serviciu, Mariana Vizoli, director şi 
domnul Florin Daia, expert; reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului, 
domnii Ştefan Gati, secretar general adjunct şi Dragoş Codrea, director – direcţia 
juridică, reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 
doamnele: Gociu Cristiana, director şi Ionela Pop Bruchental, vicepreşedinte, 
reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: domnul Mihai 
Gogancea-Vătăsoiu, vicepreşedinte, reprezentantul Regiei Autonome - 
Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, doamna Emilia Şerban, director 
economic, precum şi reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri: domnul Cornel Bobâlcă, consilier juridic. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  I. IN FOND: 
  1. Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 
fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Pl-x nr. 
142/2010; 
     2. Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, PL-x 
171/13.04.2010; 
 II. IN AVIZARE: 
 1.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
PL-x 138/07.04.2010; 
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 2.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare,                
Pl-x nr. 148/2010; 
 3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2010 privind 
măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat din domeniul feroviar, PL-x 168/13.04.2010. 
 III. DIVERSE. 
 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea 
legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ 
de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Pl-x nr. 142/2010.  
     Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus adoptarea propunerii legislative 
în ansamblul ei, în forma prezentată de iniţiatori. 
    Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege  
pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 
privind privatizarea societăţilor comerciale, PL-x 171/13.04.2010. 
    S-a prezentat pe scurt proiectul de lege, menţionându-se faptul că are ca 
obiect de reglementare completarea art.322 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul soluţionării unor situaţii 
excepţionale prin aplicarea unor proceduri simplificate de valorificare a 
terenurilor cotă indiviză pentru care a fost sau urmează să fie emis certificat de 
atestare a dreptului de proprietate, fără a fi necesară majorarea prealabilă a 
capitalului social, urmată de valorificarea acţiunilor rezultate, fapt ce va 
determina sporirea cu sume importante a bugetelor autorităţilor publice 
implicate. 

     În timpul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat amendamente la 
articolul unic, precum şi un amendament pentru introducerea unui nou articol, 
art.II, care supuse la vot au fost aprobate cu majoritate de voturi, (2 voturi 
împotrivă). 

  În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
aprobarea proiectului de lege în ansamblul său cu amendamente admise. Supusă 
la vot propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 
 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege 
pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,                
PL-x 138/07.04.2010. 
  Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea proiectului de lege 
pentru o săptămână. Supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
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 La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x nr. 148/2010. 

  Doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica, în calitate de iniţiator al acestei 
propuneri legislative, a propus amânarea acesteia, pentru o săptămână, 
motivând faptul că aşteaptă un răspuns oficial de la Agenţia Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, pentru a stabili modul si procentul taxei 
speciale ce urmează a fi aplicată concesionarilor din sectorul utilităţilor publice 
pentru folosinţa domeniului public/privat al  unităţilor administrativ-teritoriale 
ocupat de reţelele de apă, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a 
gazelor naturale. 
 Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2010 privind măsuri pentru 
diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din 
domeniul feroviar, PL-x 168/13.04.2010. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Maria Popescu, şef 
serviciu a prezentat situaţia economico-financiară a societăţilor naţionale şi a 
societăţilor comerciale din domeniul feroviar, menţionând faptul că a fost grav 
afectată de criza economică actuală. O consecinţă a crizei economice se 
regăseşte în volumul cererilor de transport în general şi pe calea ferată în 
particular, care a scăzut începând cu toamna anului 2008 şi s-a accentuat foarte 
mult în anul 2009. Având în vedere că în ultimii ani cota de piaţă a volumului de 
transport feroviar a fost în continuă scădere, situaţia deosebit de dificilă din 
punct de vedere financiar cu care se confruntă sistemul feroviar, veniturile tot 
mai scăzute înregistrate de compania şi societăţile din domeniul feroviar, se 
impune corelarea numărului de personal din sistemul feroviar cu volumul de 
activitate. Menţinerea actualului număr de personal în sistemul feroviar devine 
aproape imposibilă, societăţile nu numai că nu vor putea acoperi financiar 
necesarul pentru plata forţei de muncă, dar vor înregistra majorări substanţiale 
ale restanţelor la plata taxelor către bugetul de stat, dar şi către furnizorii de 
utilităţi.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Maria Popescu, şef 
serviciu a mai afirmat că în acest context sunt necesare măsuri urgente de 
restructurare a sectorului feroviar, cu asigurarea protecţiei sociale pentru 
persoanele din sectorul feroviar care vor fi afectate. Având în vedere necesitatea 
realizării procesului de restructurare a sectorului feroviar, în conformitate cu 
strategiile în domeniu care impun luarea unor măsuri imediate de redresare 
economico-financiară care să conducă la eliminarea pierderilor şi la 
eficientizarea pe termen lung a activităţii acestuia, se estimează disponibilizarea 
unui număr de 10342 de persoane din sistemul feroviar. Totodată a menţionat 
faptul că prin adoptarea actului normativ propus se creează condiţiile necesare 
pentru protecţia socială a persoanelor concediate. 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
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Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 III. DIVERSE:  
 Membrii comisiei au hotărât începerea unei serii de audieri ale conducerilor 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul reformei şi privatizării. In acest sens, s-a 
hotărât invitarea conducerilor Secretarului General al Guvernului, Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului şi Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru data de 11 mai 2010. 

 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 05 mai 2010 cu studiul şi 
dezbaterea următoarelor proiecte şi propuneri legislative:  
 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 
privind procedura insolvenţei, PL-x 81/16.03.2010; 
 2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Pl-x 204/26.04.2010. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă de comisie. 
 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 06 mai 2010 cu studiul şi 
dezbaterea documentelor primite  de la societăţile de asigurări-reasigurări, 
respectiv pentru protecţia consumatorilor, în cadrul anchetei Subcomisiei de 
analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de 
asigurări din România. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea audierilor în 
cadrul acestei anchete.  
  
    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
 
 
                                              Consilier parlamentar     
                                Anca Chiser  
 
                                Expert parlamentar   
                                                                            Nicoleta Ghencian  
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