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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a început 
lucrările în ziua de 13 iunie 2012. 

 Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 21 deputaţi şi anume: Mihai Tudose, Aurel 
Vainer, Mihai Doru Oprişcan, Horia Grama, Viorel Arion, Marin Almăjanu, Viorel 
Cărare, Andrei Dominic Gerea, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu 
Nistor, Viorel Palaşcă,  Adrian Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan 
Seremi, Iacob Strugaru Stelică, Mihaela Ioana Șandru, Horia Teodorescu, Valerian 
Vreme. Domnul deputat Dan Nica a lipsit de la lucrările Comisiei. 
           Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai 
Tudose. 
           La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului Administrației şi 
Internelor, domnul Daniel Marinescu, director; Ministerului Afacerilor Europene, 
doamna Alice Arșinel, director; Ministerul Finanțelor Publice, doamna Boni Cucu, 
director general adjunct, doamna Oana Iacobescu, șef serviciu, domnul Nicolae 
Dincă, sef serviciu; Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 
(Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie - OPSPI), doamna Mihaela 
Preda, expert; Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Directia generală 
juridică, doamnele Claudia Zdrenghea, consilier si Elena Mihăilă, consilier;  Banca 
Națională a României, Direcția Reglementare  și Autorizare, domnul Ștefan Cristian, 
director adjunct  și doamna Irina Budui, expert; Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare, doamna Gabriela Anghelache, președinte; Societăţii Comerciale de 
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica" - S.A, domnul Mihail 
Tudose, șef serviciu; Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, domnul Adrian Gurău, președinte și domnul Corneliu Manu, șef birou. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de 
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acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei 
Electrice ,,Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de 
privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale ,,Distrigaz Sud" 
- S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale 
,,Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de 
distribuție și furnizare a energiei electrice, procedură de urgenţă              
(PLx 52/2012) – raport. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă 
grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă, procedură de urgenţă (PLx 54/2012) – aviz. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, procedură de urgenţă (PLx 60/2012) -  aviz. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de 
capital, procedură de urgenţă (PLx 98/2012) – aviz. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, 
a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții 
financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat 
financiar, procedură de urgenţă (PLx 140/2012) – aviz. 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de 
credit, procedură de urgenţă (PLx 159/2012) – aviz. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor 
măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea 
Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica" - S.A. și 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de 
Distribuție a Gazelor Naturale ,,Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale ,,Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, 
precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei 
electrice, procedură de urgenţă  (PLx 52/2012) – raport. 

Guvernul,  prin adresa nr. 3721, din data de 6 iunie 2012, a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare,  menţinerea punctului 
de vedere de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de 
Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica" - 
S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de 
Distribuție a Gazelor Naturale ,,Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății 
Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale ,,Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, 
precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei 
electrice, în forma prezentată de iniţiator. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, 
(Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie - OPSPI), doamna Mihaela 
Preda, expert, a prezentat, pe scurt, proiectul de lege, menționând faptul că obiectul de 
reglementare al iniţiativei legislative constă în instituirea unor măsuri pentru derularea 
activităţilor necesare  finalizării  vânzării  şi  cumpărării  acţiunilor destinate 
salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de 
muncă la actualele şi fostele filiale „Electrica” - S.A., precum şi derularea etapelor 
legale privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor   Societăţii   
Comerciale   de   Distribuţie   şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. care 
să aprobe încheierea vânzării de acţiuni.

Totodată, domnia sa a mai adăugat faptul că, prezenta iniţiativă legislativă 
urmăreşte modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind 
unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, 
precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu 
privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de 
Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica" - S.A. și pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru 
derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor 
Naturale ,,Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a 
Gazelor Naturale ,,Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților 
comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, în forma adoptată 
de Senat. 

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea 
unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru 
unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, procedură de urgenţă    
(PLx 54/2012) – aviz.  

Guvernul,  prin adresa nr. 3721 din data de 6 iunie 2012, a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, menţinerea punctului 
de vedere de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid 
de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, în forma 
prezentată de iniţiator. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, domnul Adrian Gurău, președinte, a dorit să sublinieze faptul că, în 
conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin legile bugetare anuale sunt alocate 
fonduri bugetare în vederea susţinerii programelor aprobate prin strategia fiscal 
bugetara a Guvernului, a politicilor şi strategiilor sectoriale etc.  Astfel, anual au fost 
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alocate fonduri bugetare în vederea realizării programelor de importanţa naţională ca 
de exemplu programul nuclear.  

Domnia sa a mai adăugat faptul că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune 
şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de 
la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr.78/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost reglementată problema modului de 
asigurare a producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru 
completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la 
Centrala  nuclearo-electrică Cernavodă.  

Potrivit art.1 al ordonanţei de urgentă,  s-a aprobat producerea cantităţii de 
1.100 tone apă grea de către Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, pentru 
punerea în funcţiune a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.  

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

 La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă               
(PLx 60/2012) -  aviz. 

Guvernul prin adresa nr. 3721 din data de 6 iunie 2012 a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare menţinerea punctului de 
vedere de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în forma 
prezentată de iniţiator. 

Reprezentantul Ministerului Administrației si Internelor, domnul Daniel 
Marinescu, director, a prezentat, pe scurt, proiectul de lege. 

Domnia sa a afirmat faptul că iniţiativa legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul completării legislaţiei actuale cu 
reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, al clarificării tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor inactivi sau a 
celor a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Directia 
Generală juridică, doamna Claudia Zdreanghea, consilier, a subliniat faptul că 
prezentul act normativ este determinat de necesitatea diminuării fenomenelor de 
evaziune fiscală precum și pentru reglementarea unui sistem simplificat de impunere 
a veniturilor realizate de către persoanele fizice -proprietari de camere închiriate în 
scop turistic-, întrucât se impune revizuirea sistemului actual de impunere a 
veniturilor obţinute de persoanele fizice în sensul simplificării acestuia, precum și 
necesitatea simplificării şi unificării legislaţiei şi administrării contribuţiilor sociale 
obligatorii datorate de persoanele fizice. 

Reprezentantul Ministerului Administrației şi Internelor, domnul Daniel 
Marinescu, director a mai adăugat faptul că influenţa la nivelul economiei naţionale 
este pozitivă, însemnând în primul rând asigurarea unor venituri bugetare 
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suplimentare, de 632,1 milioane lei, care ar permite creşterea cheltuielilor de 
investiţii, în condiţiile menţinerii deficitului bugetar. Acest lucru ar conduce la o 
majorare a creşterii reale a formării brute de capital fix cu 0,3 puncte procentuale şi a 
produsului intern brut cu 0,06 puncte procentuale. 

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

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, procedură de urgenţă               
(PLx 98/2012) – aviz. 

Guvernul prin adresa nr. 3721 din data de 6 iunie 2012 a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare menţinerea punctului de 
vedere de aprobare a Legii pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de 
capital, în forma prezentată de iniţiator. 

Reprezentantul Comisiei Națională a Valorilor Mobiliare, doamna Gabriela 
Anghelache, președinte, a prezentat pe scurt obiectul acestui proiect legislativ şi 
anume modificarea Legii nr. 297/2004 prin acordarea pieţelor reglementate din 
România posibilitatea de a fi desemnate drept platforme de licitaţie a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră în baza procedurii de achiziţie publică comună a 
Comisiei Europene şi a Statelor Membre. Selectarea pieţelor reglementate din 
România drept platforme de licitaţie va conduce la creşterea vizibilităţii şi la 
promovarea pieţelor reglementate din România în Uniunea Europeană, determinând 
şi reducerea costurilor de tranzacţionare pentru participanţii locali care licitează 
certificate de emisii de gaze cu efect de seră.  

Extinderea obiectului exclusiv de activitate al societăţilor de servicii de 
investiţii financiare care le permite să participe la licitaţii când licitează direct sau în 
numele clienţilor produse licitate care nu sunt instrumente financiare va contribui la 
dezvoltarea activităţii şi la creşterea portofoliului de clienţi şi a activelor deţinute de 
aceştia. 

Domnia sa a mai menționat faptul că prezentul act normativ propune 
modificarea definiţiei pieţei reglementate, în sensul includerii în sfera acesteia şi a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care va conduce la diversificarea 
produselor care pot fi oferite clienţilor. 

Reprezentantul Comisiei Națională a Valorilor Mobiliare, doamna Gabriela 
Anghelache, președinte adăugat faptul că toate aceste măsuri vor conduce la 
dezvoltarea şi promovarea pieţei de capital din România, la crearea de noi 
oportunităţi investiţionale. Adoptarea prezentului proiect nu conduce la o poziţie de 
monopol şi nu are efect asupra domeniului ajutoarelor de stat. 

De asemenea, proiectul de act normativ are un impact important asupra 
mediului de afaceri, având în vedere că piaţa de capital reprezintă o componentă 
semnificativă a mediului de afaceri. 

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

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind 
supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societățiilor de asigurare și/sau 
de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de 
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administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, procedură de urgenţă  
(PLx 140/2012) – aviz. 

     Guvernul prin adresa nr. 3980 din data de 6 iunie 2012 a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare menţinerea punctului de 
vedere de aprobare a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, 
a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de 
investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor  dintr-un 
conglomerat financiar, în forma prezentată de iniţiator. 

Reprezentantul Băncii  Naționale a României, Direcția Reglementare  și 
Autorizare, domnul Ștefan Cristian, director adjunct a subliniat faptul că acest 
proiect de act normativ modifică şi completează prevederi ale OUG nr. 98/2006 
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar.  

Domnia sa a mai afirmat faptul că, proiectul de act normativ asigură 
transpunerea acelor prevederi cuprinse în Directiva 2010/78/UE (Directiva 
Omnibus), care fac obiect de reglementare al legislaţiei primare în plan naţional 
aplicabile conglomeratelor financiare, asigurându-se alinierea dispoziţiilor cuprinse 
în OUG nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, 
privitoare la schimbul de informaţii şi colaborarea între autorităţi, precum şi 
furnizarea de informaţii de către entităţile dintr-un conglomerat financiar, în scopul 
realizării supravegherii suplimentare, cu dispoziţiile relevante ale directivei 
referitoare la: schimbul de informaţii dintre autorităţile naţionale de supraveghere şi 
Comitetul comun al autorităţilor europene de supraveghere, respectiv Comitetul 
european pentru risc sistemic; furnizarea de informaţii de către entităţile 
reglementate şi nereglementate dintr-un conglomerat financiar autorităţilor europene 
de supraveghere, prin intermediul Comitetului comun. 

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

La punctul șase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative din domeniul instituțiilor de credit, procedură de urgenţă               
(PLx 159/2012) – aviz.      

Guvernul prin adresa nr. 3980 din data de 6 iunie 2012 a comunicat 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare menţinerea punctului de 
vedere de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit, în forma 
prezentată de iniţiator. 

Reprezentantul Băncii  Naționale a României, Direcția Reglementare  și 
Autorizare, domnul Ștefan Cristian, director adjunct, a subliniat faptul că, 
principalele propuneri urmăresc includerea, ca mijloc de acţiune la dispoziţia Băncii 
Naţionale a României, a unui set de măsuri de stabilizare, în contextul unei 
ameninţări la adresa stabilităţii financiare provenind din deteriorarea situaţiei 
instituţiilor de credit.  

 6



În acest context, pentru a distinge cu claritate între cazurile în care se poate 
aplica procedura administrării speciale şi situaţiile în care pot fi implementate măsuri 
de stabilizare au fost aduse şi modificări prevederilor referitoare la cazurile de 
instituire a administrării speciale, în sensul eliminării condiţionărilor referitoare la 
periclitarea stabilităţii sistemului bancar.  

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

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a început 

lucrările în ziua de  14 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice PLx 47/2012 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 5/2012 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având 
ca obiectiv dezvoltarea regional PLx139/2012– studiu. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 46/2011 pentru modificarea şi 
completarea art. 17 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, - procedură de urgenţă Pl-x 414/2011– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
dezbaterea  pe marginea celor trei proiecte de acte normative să aibă loc într-o 
şedinţă ulterioară. 

 
 

 
 

 
   PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                 SECRETAR,     
                                                        Horia Grama 
 

                                                                                
 
 

 
 

 Consilier parlamentar      
        Anca Chiser          
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