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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
început  lucrările în ziua de 1 martie 2011. 

La lucrările Comisiei din data de 1, 2 şi 3 martie 2011 au fost prezenţi 19 deputaţi din 
totalul de 20 de membri, si anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama Horia, 
Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob 
Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă 
Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a 
absentat de la lucrările Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse de 
către 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 (Autoritatea 
Naţională de Administrare Fiscală), domnul Emil Balaciu, director general; Ministerul Finanţelor 
Publice, doamna Tanţi Anghel, director si domnul Alexandru Banu, şef serviciu; Banca Naţională 
a României, domnul Cristian Ştefan, director adjunct şi doamna Angela Dimonu, şef serviciu; 
Asociaţia Română a Băncilor, doamna Gabriela Folcuţ, consilier; Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale, domnul Alexandru Pătruţi, preşedinte; 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, Plx 36/2011 – AVIZ. 

2. Propunerea legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare, Plx 38/2011 – AVIZ. 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare 

a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, Plx 39/2011 – AVIZ. 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,       
Plx 40/2010 – AVIZ. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori, Plx 42/2011 – AVIZ. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Plx 36/2011 – AVIZ. 
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Domnul Alexandru Pătruţi, preşedinte ANRM a subliniat faptul că această  iniţiativă 
legislativă are ca obiect modificarea Legii Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul completării art. 4 cu un nou alineat referitor la activităţile de exploatare 
minieră a metalelor şi pietrelor preţioase, precum şi metalelor radioactive. Completarea actului 
normativ se referă la introducerea unui alineat care stipulează obligativitatea ca activităţile 
miniere de exploatare a metalelor şi pietrelor preţioase, precum şi a metalelor radioactive să fie 
realizate doar de către societăţi comerciale cu capital majoritar deţinut de statul român şi cu 
obiect de activitate exclusiv în industria extractivă. 
 Domnul Alexandru Pătruţi, preşedinte ANRM a dorit să sublinieze faptul că Guvernul nu 
susţine avizarea acestei propuneri legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât textul propunerii legislative 
prin care nu se permite operatorilor economici cu capital majoritar privat de pe piaţa comună sau 
de pe piaţa internă să desfăşoare activităţi miniere de exploatare a metalelor şi pietrelor preţioase 
respective, intră în contradicţie nu numai cu dispoziţiile alin. (1) şi (2) ale art. 135 din 
Constituţia României, republicată, ci şi cu principiul liberei concurenţe şi al libertăţii de circulaţie a 
bunurilor şi a serviciilor pe care se bazează piaţa comună a Uniunii Europene. 
          Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 
  Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru recuperarea 
arieratelor bugetare, Plx 38/2011 – AVIZ. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Emil Balaciu, director general, a 
solicitat amânarea dezbaterilor din cadrul Comisiei, având în vedere faptul că, în această 
perioadă, a fost publicat pe site-ul M.F.P. şi urmează să fie dezbătut în cadrul Comisiei de dialog 
social, un act normativ cu un conţinut asemănător, privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată, care are la bază experienţa dobândită în cadrul proiectului de twinning cu specialiştii 
administraţiei fiscale din Spania. 
 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a propus amânarea cu o săptămână 
a dezbaterilor propunerii legislative pentru recuperarea arieratelor bugetare. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea 
Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri       
financiar-fiscale, Plx 39/2011 – AVIZ. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi        
(3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de 
iniţiatori. 
 Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Plx 40/2010 – AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Alexandru Banu, şef serviciu, a 
afirmat faptul că propunerea legislativă menţionată mai sus nu este susţinută de guvern. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi        
(2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de 
iniţiatori. 
 Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Plx 42/2011. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât  prevederile art. 58 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, 
cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contractelor de leasing, indiferent de tipul 
bunului care face obiectul contractului de leasing financiar.

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 
  Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 2 martie 2011.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, 

Plx 440/2010. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei, Plx 533/2010. 
3. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) şi pct.(13) al Legii 

nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Pl-x 797/2010. 
  În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă.  
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 3 martie 2011.  
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 800/2010. 

2. Propunere legislativă privind modificarea art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 801/2010. 

3. Propunere legislativă privind modificarea art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind 
procedura insolvenţei, Pl-x 802/2010. 
 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă.  
  
 
           PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
          
                                                                    SECRETAR, 
                                                                  Horia GRAMA 
 
 
           Consilier parlamentar  

                   Anca Chiser 


	  Sinteza 

		2011-03-04T09:38:13+0200
	Constantinescu Anda Elena




