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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de  9 iunie 2015, în intervalul orar 1400-1800. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                
21 deputaţi.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnul vicepreședinte Aurel 
Vainer precum și domnul secretar al Comisiei, domnul Dumitru Georgică au absentat 
motivat de la lucrările Comisiei.  De asemenea, domnii deputaţi Andrei Dominic 
Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1.  Propunerea legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 160 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 436/2015 – aviz; 
2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 

privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială 
europeană”,   PL-x 438/2015 – aviz; 

3. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,  Pl-x 145/2015 – fond comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 
privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social,                
PL-x 354/2015 – fond comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială; 

5. Recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul 
național de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al 
Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015,                
COM(2015) 272 final - examinare în fond. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 

pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal,  Pl-x 436/2015 – aviz. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Finanțelor Publice: doamna Daniela Tănase - șef serviciu.  

Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu principalele 
prevederi cuprinse în inițiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a precizat faptul că, propunerea 
legislativă vizează extinderea măsurii taxării inverse pentru ”livrarea pe întreg lanț 
alimentar de la furaje până la vânzarea produselor alimentare din carne” motivat de 
necesitatea descurajării creșterii prețurilor la produsele alimentare din carne și 
eliminarea/limitarea evaziunii fiscale. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice le-a prezentat 
domnilor deputați principalele argumente pentru care Guvernul nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative.  

Astfel, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a subliniat faptul că, 
potrivit prevederilor art. 199 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, statele membre au posibilitatea 
adoptării măsurii taxării inverse în legătură cu furnizarea anumitor bunuri şi servicii, 
dar acestea nu le cuprind pe cele menţionate în prezenta iniţiativă legislativă. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a precizat că, 
România se poate prevala de dispoziţiile privind implementarea mecanismului de 
reacţie rapidă, pentru introducerea taxării inverse la ,,livrarea pe întregul lanţ 
alimentar de la furaje până la vânzarea produselor alimentare din carne" efectuată 
către orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România, numai în 
cazul în care este notificată Comisia Europeană în acest sens, notificare în care să se 
descrie fenomenele evazioniste bruşte şi masive apărute pe piaţa acestor bunuri. 
Pentru produsele din carne s-a transmis deja Comisiei Europene o solicitare de 
derogare în anul 2010, solicitare care nu a fost aprobată. Pe cale de consecinţă, nu s-ar 
putea susţine apariţia în prezent a unor fenomene bruşte şi masive de fraudă în 
domeniul vizat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                
(o abținere)  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru 
obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”,   PL-x 438/2015 – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: doamna 
Liliana Stoica - consilier. 
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Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice            
le-a prezentat domnilor deputați, principalele prevederi cuprinse în inițiativa 
legislativă. 

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

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței,  Pl-x 145/2015 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de 
respingere a acestei propuneri legislative, transmis Comisiei noastre de către Comisia 
juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a menţionat că iniţiativa legislativă nu se 
justifică întrucât, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare, a cărei modificare se propune, a fost abrogată prin art. 344 
lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă. Prin urmare, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de respingere a 
iniţiativei legislative. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.            

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Economic și Social, PL-x 354/2015 – fond comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
domnul Liviu - Marian Pop - ministru delegat pentru Dialog Social, domnul Serghei 
Mesaroș – director, Consiliului Economic și Social: domnul vicepreședinte Dragoș 
Mihalache. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de 
adoptare a inițiativei legislative, cu amendamente admise și respinse, transmis 
Comisiei noastre de către Comisia pentru muncă și protecție socială. 
 Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu 
principalele prevederi cuprinse în inițiativa legislativă. 

Domnul Liviu Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social, a dorit să prezinte, 
în calitate de inițiator, cele mai importante modificări și completări aduse               
Legii nr. 248/2013 privind organizare și funcționarea Consiliului Economic și Social, 
prin  intermediul acestei inițiative.  

Domnul Liviu Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social, a subliniat faptul că, 
inițiativa legislativă aduce o îmbunătățire cu privire la modul de funcționare a  
Consiliului Economic și Social. 

Reprezentantul Consiliului Economic și Social, domnul vicepreședinte Dragoș 
Mihalache, a dorit să sublinieze faptul că toate modificările aduse acestei inițiative 
legislative, agreate în urma negocierilor, de partea sindicală, patronală, respectiv, cu 
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reprezentanții organizațiilor societății civile, au fost înaintate Comisiilor de 
specialitate din cadrul Senatului. 

Domnul Liviu Pop, ministrul delegat pentru Dialog Social, a subliniat faptul că, 
o mare parte din aceste amendamente prezentate la Senat de către Consiliul Economic 
și Social se regăsesc, în raportul Comisiei de specialitate a Senatului, la anexa cu 
privire la amendamente respinse. 

În continuare, domnul director Serghei Mesaroș a făcut precizări în legătură cu 
decizia de numire a reprezentanților părții guvernamentale, precum și problemele 
apărute în cadrul Consiliului Economic și Social cu privire la întrunirea cvorumului 
legal pentru ca Plenul Consiliului să emită avize. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente, admise şi respinse. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă recomandarea de 
Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României 
pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de 
convergenţă al României pentru 2015, COM(2015) 272 final - examinare în 
fond. 
 La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe: domnul Ștefan Harda – consilier Direcția Afaceri Europene, iar 
din partea Ministerului Finanțelor Publice: domnul  Daniel Vâlcu - șef serviciu 
Direcția de politici și analiză macroeconomică.  

Domnii deputați au dorit să clarifice anumite aspecte în legătură cu principalele 
prevederi cuprinse în actul normativ european. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a subliniat faptul că la sfârșitul 
lunii aprilie a.c. România și-a prezentat Programul național de reformă pentru 2015 și 
Programul de convergență pentru 2015.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a spus că 
recomandările pentru România sunt echilibrate și într-un număr limitat în comparație 
cu anul trecut, fiind mult mai concise.  

De asemenea,  reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a făcut precizări 
în legătură cu domeniul educației și recomandările făcute României cu privire la acest 
sector.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice  a precizat faptul că, se 
recomandă ca, în perioada 2015-2016 România să întreprindă acțiuni astfel încât: 1. să 
ia toate măsurile necesare pentru finalizarea programul de asistență financiară; 2. să 
limiteze abaterea de la obiectivul bugetar pe termen mediul din 2015 la maximum 
0,25 % din PIB, astfel cum se specifică în cadrul programului de asistență pentru 
balanța de plăți 2013-2015 și, în 2015, să revină la obiectivul pe termen mediu; 3. Să 
consolideze măsurile privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor 
neînregistrați și al șomerilor pe termen lung; 4. Să adopte legea privind reformarea 
guvernanței corporative a întreprinderilor de stat. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Recomandării de Recomandare a Consiliului privind Programul 
național de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al Consiliului 
privind Programul de convergenţă al României pentru 2015, pe care să îl înainteze 
Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.                                                                       

A fost transmis Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei 
Deputaților şi procesul-verbal. 

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

lucrările în ziua de  10 iunie 2015, în intervalul orar 1500-1900. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri                

20 deputaţi.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare. Domnul vicepreședinte Marian 
Neacșu, domnul vicepreședinte Aurel Vainer precum și domnul secretar al Comisiei, 
domnul Dumitru Georgică au absentat motivat de la lucrările Comisiei.  De asemenea, 
domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai Tudose au absentat de la 
lucrările Comisiei. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 - Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, procedură de reexaminare,  
PL-x 411/2012/2015 – raport înlocuitor. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare 
asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 
teren și inundațiilor, procedură de reexaminare,  PL-x 411/2012/2015 – raport 
înlocuitor. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
din partea Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul vicepreședinte, 
membru executiv – Sectorul asigurărilor-reasigurărilor, domnul Marius Vorniceanu, 
Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România 
(U.N.S.A.R.): doamna director general Florentina Almăjanu, domnul Răzvan 
Chiralău - membru, doamna Anca Babăneață - membru, doamna Ileana Neamțu - 
consultant și doamna Viorela Rădoi – consultant și din partea Pool-ului de Asigurare 
Împotriva Dezastrelor Naturale  (P.A.I.D.): doamna Natalia Man - director general 
adjunct. 

 Domnul președinte Horia Grama a menționat faptul că inițiativa legislativă se 
află în dezbatere, în procedură de reexaminare, ca urmare a solicitării Președintelui 
României, parcurgând deja întreaga procedură la Senat, în prezent aflându-se în 
dezbatere la Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională. 
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 Domnul președinte Horia Grama a precizat faptul că, Legea supusă dezbaterii 
fiind în procedură de reexaminare, Parlamentul, prin Comisiile de specialitate sesizate 
în fond, precum și orice parlamentar prin depunerea de amendamente, trebuie să se 
pronunțe exclusiv asupra obiecțiilor formulate de Președintele României. 

Domnul Marius Vorniceanu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere 
Financiară, a precizat faptul că, ASF își menține punctul de vedere, exprimat inițial,  
menționând totodată cu susține forma adoptată de Senat, ca urmare a analizării cererii 
de reexaminare. 

Reprezentantul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare 
din România, doamna director general Florentina Almăjanu, a subliniat faptul că, 
punctul de vedere al UNSAR nu coincide cu cel al Autorității de Supraveghere 
Financiară, din cauza faptului că, pe piața de asigurări apar anumite dezechilibre, care 
își au originea în problemele ivite în legătură cu condiționalitatea dintre asigurările 
facultative și cele obligatorii (PAD). 

Reprezentantul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare 
din România, doamna Anca Babăneață, a subliniat faptul că prin transpunerea 
modificării vor apărea probleme pe piața asigurărilor care țin atât de operaționalitate 
cât și de domeniul economic, cele două forme de asigurare în loc să fie 
complementare devenind, în realitate, concurente.  

Referitor la prima obiecțiune a Președintelui României cuprinsă în cererea de 
reexaminare, domnul președinte Horia Grama a precizat că, prin reformularea 
articolului  9 alin. (12)  de către Comisia de buget, finanțe, activitate bancară şi piaţă 
de capital de la Senat și aprobat apoi de plenul Senatului, s-a admis practic prima 
obiecție din cererea de reexaminare, motiv pentru care a supus la vot membrilor 
Comisiei textul art. 9 alin. (12), în forma adoptată de Senat, cu atât mai mult cu cât și 
Autoritatea de Supraveghere Financiară susține adoptarea acestui text. 

Domnul președinte Horia Grama a precizat faptul că, referitor la obiecția 
Președintelui României referitoare la art. II din legea transmisă spre promulgare care 
prevede că obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (9) se aplică şi asigurărilor facultative 
multianuale existente la data intrării în vigoare a legii, începând cu prima aniversare 
anuală, propune membrilor Comisiei respingerea acesteia ca fiind nejustificată. 

În continuare, reprezentantul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și 
Reasigurare din România, doamna Anca Babăneață,  a precizat că vor fi afectate și 
contractele pentru creditele ipotecare, deja în derulare, în sensul în care, trebuie să se 
modifice inclusiv termenii poliței de asigurare. 

Domnul președinte Horia Grama a menționat că, într-adevăr, problematica 
vizează contractele multianuale, dar reprezentanții societăților de asigurare omit să 
precizeze faptul că, în cadrul acestor contracte, se reînnoiesc polițe în fiecare an.  

De asemenea, părțile în contract nu pot fi ținute captive într-un contract 
imuabil, existând nenumărate cazuri, în care, ca efect al unor modificări legislative, 
părțile contractelor au adaptat convenția corespunzător acestora. 

Reprezentantul Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare 
din România, doamna Anca Babăneață, a mai adăugat faptul că, prin adoptarea 
acestei modificări aduse legii se va produce și o aplicare, în mod retroactiv, a legii în 
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legătură cu contracte deja existente. 
Domnul președinte Horia Grama a precizat faptul că legea nu este retroactivă 

pentru că introducerea componentei obligatorii se va face la data primei aniversări 
anuale a contractelor multianuale, situate în timp, în mod evident, după intrarea în 
vigoare a legii. 

În  urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  
să menţină raportul iniţial şi să înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul 
înlocuitor prin care să admită, în parte, cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea                
Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi 
inundațiilor, în forma adoptată de Senat ca urmare a analizării cererii de 
reexaminare. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 11 iunie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

 - Proiectul de Lege privind economia socială,  raport comun cu Comisia pentru 
industrii și servicii, respectiv, Comisia pentru muncă și protecție socială,               
PL-x 335/2014 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat într-o şedinţă ulterioară.   

 
 

     PREŞEDINTE, 
     Horia GRAMA 
 

                                               SECRETAR,   
                          Cornel ITU  
 

                
                                               
 
       

 
            Consilier parlamentar:   
                                                                                                                               Alina Hodivoianu 
                                                                                                                             Expert parlamentar:   
                                                                                                                                Andreea Băisan 
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