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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din zilele de 27 și 29 octombrie 2015 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera 
Deputaților şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  27 octombrie 2015 în intervalul 
orar 830-1300, respectiv, 1400-1800. 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei, au participat 21 de deputaţi. 
Domnul deputat Ciocan Dan a fost înlocuit de domnul deputat Delureanu 
Virgil, iar domnii deputaţi Mihai Tudose și Andrei Dominic Gerea au absentat 
de la lucrările Comisiei. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de către preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Horia Grama.  
 
 Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 

privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în 
sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare,                     
PL-x 690/2015 – Aviz; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției 
consumatorilor, PL-x 691/2015 – Aviz. 

3. Informare a reprezentanţilor Institutului Național de  Statistică asupra 
activității și proiectelor acestei instituţii. 
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Pe primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea art.2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu 
instrumente financiare, PL-x 690/2015 – Aviz. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat din partea Băncii 
Naționale a României, în calitate de invitat, domnul Mihai Voicu – expert. 
 
 Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul Mihai Voicu, a 
precizat că prin prezentul proiect de lege se transpun dispoziţiile art. 2 lit. a) din 
Directiva 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi 
şi de decontare a instrumentelor financiare, astfel cum aceasta a fost modificată 
și completată în conformitate cu art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea 
decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană şi depozitarii centrali 
de instrumente financiare şi de amendare a Directivei 98/26/CE,                     
Directivei 2014/65/UE şi Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014.  
 Totodată, domnul Mihai Voicu a subliniat că instituția pe care o 
reprezintă susține iniţiativa legislativă. 
 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
 
 Pe punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul protecției consumatorilor, PL-x 691/2015 – Aviz. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitați din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: 
domnul vicepreședinte Vlad Bontea și doamna Groza Dumitra -  șef serviciu. 
 
 Reprezentatul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, 
domnul vicepreședinte Vlad Bontea, a menţionat că proiectul de lege  are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecția consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
și a Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare. 
 Astfel, prin iniţiativa legislativă se propune atât modificarea definiției 
„declarației de conformitate” din Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 cât şi 
clarificarea anumitor prevederi ale Legii nr. 363/2007. Domnia sa a afirmat că 
susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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 În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
 
 
 Pe punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă informarea 
reprezentanţilor Institutului Național de  Statistică asupra activității și 
proiectelor acestei instituţii. 
 La prezentarea activității și proiectelor Institutului  Național de  Statistică 
au participat, în calitate de invitați: domnul președinte Andrei Tudorel, domnul 
director general al Direcției generale de statistică economică Ion Florescu, 
doamna Silvia Pisică – director general al Direcției generale de statistică 
demografică și socială, doamna Lucia Cecilia Sinigaglia - director general 
temporar al Direcției generale de exploatare și gestionare a surselor de date 
statistice, doamna Ștefănescu Daniela – director al Direcției de afaceri europene 
și cooperare internațională, doamna Liliana Pintilie - director  al Direcției de 
conturi naționale, domnul Bogdan Liviu Pătărlăgeanu – director și doamna 
Mirică Andreea – asistent cabinet. 
 
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică, domnul președinte 
Andrei Tudorel, le-a prezentat domnilor deputați principalele măsuri care au 
fost luate, în ultima perioadă, în vederea modernizării institutului. 
 Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că, prin activitățile desfășurate de 
către institut s-a urmărit atât dezvoltarea unor mecanisme și instrumente 
adaptate desfășurării activităților statistice în funcție de priorități, cât şi 
consolidarea structurii și funcționalitatea Sistemului Statistic Național și 
îmbunătățirea capacității institutului de a răspunde nevoilor date și informațiilor 
statistice ale utilizatorilor .  
 În continuare,  domnul președinte Andrei Tudorel a spus că în anul 2014, 
activitățile institutului s-au derulat în conformitate cu Legea organizării și 
funcționării statisticii oficiale în România, nr. 226/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind pe deplin armonizate cu cele realizate pe plan 
european, potrivit Regulamentului (CE) NR. 223/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. 
 În acest sens, activitățile institutului, la nivelul anului 2014, au fost 
orientate către implementarea Codului de practici al statisticilor europene, cod 
la care statistica oficială românească a aderat odată cu celelalte state membre ale 
Uniunii Europene.  
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică a făcut precizări și în 
legătură cu funcționarea sistemului statistic Intrastat, bazat pe cea mai mare 
cercetare statistică lunară din întregul sistem statistic european.  
 De asemenea, domnia sa a subliniat și faptul că, aderarea țării noastre la 
data de 1 ianuarie 2007 la acest sistem a avut un real succes, România fiind 
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primul stat membru care a optat pentru un sistem de colectare exclusiv 
electronică a declarațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri. 
 De asemenea, domnul președinte Andrei Tudorel a făcut precizări și în 
legătură activitățile privind  Recensământul Populației și al Locuințelor din anul 
2011, acestea fiind legate de dezvoltarea modalitățile de diseminare a  
rezultatelor definitive, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și ale 
locuințelor și cu recomandările Eurostat. 
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică le-a prezentat domnilor 
deputați elementele semnificative, în ceea ce privește statistica populației și 
migrației internaționale.  
 Reprezentantul Institutului Național de Statistică a subliniat faptul că 
institutul a făcut eforturi  în acest domeniu pentru găsirea unor soluții în vederea 
estimării populației rezidente și a migrației internaționale a României în 
conformitate cu definițiile din Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice 
europene și de Regulamentul (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare 
din domeniul migrației. 
 Domnul președinte Andrei Tudorel a subliniat faptul că institutul a 
elaborat un plan de măsuri inter-instituțional privind problematica populației și 
a migrației internaționale, având ca obiectiv major colectarea datelor din surse 
administrative necesare construirii bazei de date de mobilitate socială, la nivel 
de înregistrare individuală.  
 Astfel, obiectivele specifice ale planului sunt: evaluarea anuală a 
migrației internaționale în conformitate cu cerințele Regulamentului                    
nr. 862/2007 privind migrația internațională și a Regulamentului nr. 1260/2013 
privind statisticile europene; realizarea de statistici anuale privind populația 
rezidentă în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 1260/2013 privind 
statisticile europene pentru demografie, a Regulamentului nr. 862/2007 privind 
migrația internațională și cea totală a României în conformitate cu cerințele 
naționale în special; realizarea de statistici semestriale. 
 În încheiere, domnul președinte Andrei Tudorel a prezentat prioritățile 
institutului pentru următoarea perioadă. 
  Astfel, în legătură cu statistica populației și a migrației internaționale, 
domnul președinte Andrei Tudorel a spus că se continuă dialogul cu o serie de 
ministere și instituții în vederea definitivării proiectului legii statisticii 
demografice în România. 
 Domnul președinte Horia Grama a propus membrilor Comisiei ca, pe 
viitor, reprezentanții Institutului Național de Statistică să fie invitaţi la lucrările 
Comisiei periodic pentru a prezenta principalele modificări statistice.  
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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de  29 octombrie 2015, în intervalul  1000 - 1230, cu 
următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind Fondul de Garantare a depozitelor bancare – 
PLx 669/2015 – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind schemele de garantare a depozitelor –            
PLx 670/2015 – studiu; 

3. Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a 
firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar – PLx 671/2015 – 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 Bragagiu 
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