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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 6 septembrie 2011. 

La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011 au fost prezenţi            
20 deputaţi din totalul de 21 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la 
lucrările Comisiei. 

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

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Elena Ianda, director general; Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul 
Daniel Marinescu, director; Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna 
Adelina Radulescu, consilier; Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 
Alexandru Pătruţi, preşedinte; Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, domnul 
Octavian Rusu, consilier juridic; 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege “Legea antreprenorului social” (PLx 361/2011) – FOND. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 44/2011 privind măsuri            

economico-financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă             
(PLx 412/2011) – RAPORT. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 45/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului, procedură de urgenţă (PLx 413/2011) – RAPORT. 

4. Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României,            
(Plx 476/2011) – AVIZ.  
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Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi. 
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege “Legea 

antreprenorului social” (PLx 361/2011) – RAPORT. 
Iniţiatorul acestei propuneri legislative, domnul deputat Iulian Iancu, a subliniat 

faptul că, luând în considerare  Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă, revizuită în 
2006, prin HG nr. 1216/2007, Guvernul român a aprobat Strategia Naţională de 
Dezvoltare Durabilă a României. Potrivit acesteia, dezvoltarea economiei româneşti, 
pentru depăşirea decalajelor care o despart de media Uniunii Europene, presupune 
implicarea activă a tuturor actorilor relevanţi (statul, autorităţile şi instituţiile publice, 
marile corporaţii multinaţionale/naţionale, întreprinderile mici şi mijlocii, patronatele, 
sindicatele etc.), dar şi a asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor cooperatiste, până la persoana 
fizică, apte să sprijuine dezvoltarea unor comunităţi locale puternice, să furnizeze servicii 
utile populaţiei, inclusiv prin crarea de oportunităţi şi realizarea coeziunii şi solidarităţii 
sociale pentru grupurile sociale defavorabile, vulnerabile. 

Domnul deputat Iulian Iancu a subliniat faptul că, pentru atingerea dezideratelor 
propuse, este nevoie de apariţia de noi actori în economie, care să creeze un sector special 
al acesteia, denumit „economia socială", destinată grupurilor defavorizate, vulnerabile 
(persoane cu dizabilităţi, persoane cu venituri care nu le susţin un trai decent, alte 
persoane dezavantajate socio-economic). Economia socială presupune atât o componentă 
economică, generatoare de venit (o mică afacere, de ex. ateliere de producţie, mini-ferme, 
centre de colectare a fructelor/legumelor/materialelor reciclabile, dezvoltarea unor 
meserii tradiţionale pentru care există piaţă de desfacere etc.), cât şi o componentă socială 
(care constă din ocuparea locurilor de muncă create de această mică industrie de 
persoanele dezavantajate socio¬economic), adică „incluziune/inserţie prin economie 
sociala " 

Domnul deputat Iulian Iancu, în calitate de iniţiator al acestui act normativ a 
subliniat faptul că prin forma de organizare şi finalitate, economia socială este o formă 
alternativă de dezvoltare economică durabilă, responsabilă şi democratică, denumită şi al 
treielea sector, realizată de un nou actor, numit antreprenor social. Ţările care 
promovează deja cu succes acest gen de antreprenoriat, reglementat legal, sunt: Marea 
Britanie, Franţa, Italia, Suedia, Belgia, Olanda, SUA. In România nu există legislaţie 
pentru intreprinderi sociale, care să îmbine esenţa afacerilor cu formarea de noi 
mentalităţi pentru dezvoltarea mediului social economic local, construcţia unei economii 
producătoare de coeziune socială, prin dezvoltarea inovaţiei şi flexibilităţii în domeniul 
incluziunii/inserţiei sociale, degrevarea bugetelor de asistenţa socială, să utilizeze 
fondurile structurale ale U.E.,în special a Fondului Social European. 

Domnul deputat Iulian Iancu, în calitate de iniţiator al acestui act normativ a 
subliniat faptul că iniţiativa legislativă, pe lângă crearea instituţiei juridice a 
antreprenorului social - un nou tip de antreprenoriat, responsabil şi etic, loial categoriilor 
defavorizate de populaţie activă - urmăreşte: încurajarea înfiinţării de întreprinderi 
sociale; colaborarea dintre stat, autorităţi, instituţii publice etc. pentru dezvoltarea de 
activităţi/proiecte/parteneriate de dezvoltare a economiei sociale; promovarea şi aplicarea 
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principiului solidarităţii şi responsabilităţii sociale; îmbunătăţirea serviciilor de interes 
general; creşterea gradului de implicare a societăţii civile în probleme de inserţie socială; 
stimularea dezvoltării durabile şi implementarea eficientă a politicilor/strategiilor 
europene.  

Domnia sa a menţionat faptul că iniţiativa defineşte noţiunea de „antreprenor social", 
scopul antreprenoriatului social, categoriile de antreprenori sociali, similitudinea 
instituţiei antreprenorului social din proiect cu cel din legislaţia Uniunii Europene, 
facilităţile care pot fi acordate antreprenorilor sociali de către stat sau 
autorităţile/instituţiile administraţiei publice locale, după caz, a căror bugete vor fi 
degrevate de sarcinile de asistenţă socială din prezent, sarcinile Guvernului etc. 

Reprezentantul FDSC, domnul Octavian Rusu, consilier juridic, a subliniat faptul că 
antreprenoriatul social şi responsabilitatea socială corporatistă sunt două domenii 
economice distincte. Antreprenoriatul social prespune realizarea unor scopuri sociale prin 
activităţi economice în timp ce responsabilitatea socială a companiilor face parte din 
strategia de promovare a afacerii acestora, companiile urmarind în principal scopul 
realizarii profitului.  

Reprezentantul FDSC, domnul Octavian Rusu, consilier juridic a dorit să sublinieze 
faptul că, în opinia FDSC, singura raţiune a propunerii legislative este ca fondurile cheltuite 
de companiile multinaţionale în cadrul programelor de responsabilitate socială să fie 
deductibile intregral. Responsabilitatea socială a companiilor este una morală şi se manifestă 
indiferent de existenţa unor motivaţii fiscale. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege ,,Legea antreprenorului social”,  în forma 
adoptată de Senat. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, procedură de urgenţă  (PLx 412/2011) – RAPORT. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Ianda, director general, 
a subliniat faptul că, proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri  economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, în sensul ca bugetele de venituri şi cheltuieli 
să fie însoţite de anexe din care să rezulte fundamentarea indicatorilor economico-financiari 
şi anume: planul de investiţii, planul de achiziţii, situaţia datoriilor, precum şi programe de 
reducere a arieratelor până la stingerea totală a acestor obligaţii, cu interzicerea acumulării 
de noi arierate. 

Domnia sa a subliniat faptul că iniţiativa legislativă are în vedere şi asigurarea 
condiţiilor aplicării strategiei fiscal-bugetare în vederea îndeplinirii obiectivelor de 
perspectivă, fapt pentru care prin acesta se reglementează elaborarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru anul curent şi a bugetelor estimative pentru următorii 2 ani. 
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Proiectul de lege propune prevederi pentru responsabilizarea conducerii operatorilor 
economici în respectarea prevederilor ordonanţei, fiind stabilite şi sancţiuni pentru 
nerespectarea lor. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Elena Ianda, director general, 
a menţionat că prin prezenta iniţiativă legislativă se prevede modificarea art. VI din           
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 33/2011, cu modificările 
ulterioare, motivat de faptul că societăţile fmanciar-bancare şi de asigurări la care statul este 
acţionar unic sau majoritar sunt societăţi care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu înalt 
concurenţial, iar investiţiile în schimbarea imaginii lor sunt imperios necesare pentru a ţine 
pasul cu permanentele schimbări şi acţiuni de acumulare de cotă de piaţă şi clientelă. 

Domnul vicepresedinte Aurel Vainer a formulat un amendament. Supus la vot, 
amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel însuşit de toţi membrii 
Comisiei.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, cu amendamente admise. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, procedură de urgenţă             
(PLx 413/2011) – RAPORT. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că proiectul de lege nu se justifică întrucât termenul până la care 
sumele necesare finanţării cheltuielilor de personal prevăzute la art.3 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 care nu sunt supuse executării silite prin poprire a fost 
prorogat prin Legea nr. 161/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 
funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare. În consecinţă, proiectul de lege a rămas fără obiect. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
exploatarea resurselor minerale ale României, (Plx 476/2011) – AVIZ.  

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul preşedinte 
Alexandru Pătruţi, a afirmat faptul că această propunere legislativă nu este susţinută de 
Guvern. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii asupra acestei propuneri legislative cu 
două săptămâni. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 septembrie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor prevederi financiar-fiscale (PLx 503/2011). 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal             
(Plx 508/2011). 

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima şedinţă.  
 
 
 PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
 
                                       SECRETAR, 

                                       Marin ALMĂJANU                
   

     
        Consilier parlamentar                  

                                                Anca Chiser  
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