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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
8 septembrie 2015, în intervalul orar 800-1300, respectiv,  1400-1800.  

 La lucrările Comisiei, din data de 8 septembrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gheorghe Andrei Daniel, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Udriște Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, 
respectiv, Mihai Tudose au absentat de la lucrările Comisiei. Lucrările au fost conduse de către 
domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1.  Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, PL-x 568/2015, 

procedură de urgență – fond comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 
2.  Propunerea legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare 

(fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de 
explorare a proiectelor ce utilizează această metodă,  Pl-x 469/2015 – fond comun cu Comisia 
pentru industrii și servicii; 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii 
oficiale în România nr. 226/2009,  Pl-x 498/2015 – fond. 

 
 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind redresarea și 

rezoluția asigurătorilor,  PL-x 568/2015, procedură de urgență – fond comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. 
 La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea  
Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.): domnul președinte Mișu Negrițoiu, domnul prim-
vicepreședinte Cornel Coca Constantinescu, doamna Cristina Zgonea - șef serviciu și doamna 
Marilena Mușat - șef serviciu, Ministerului Finanțelor Publice: doamna Oana Iacobescu - șef 
serviciu și doamna Maria Craiu -  expert, Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și 
Reasigurare din România (U.N.S.A.R.): doamna director general Florentina Almăjanu, domnul Paul 
Cazacu – membru - Comitetul de Direcție (C.D.) și doamna Andreea Dobra – consultant. 
 

Domnul președinte Horia Grama a supus votului membrilor Comisiei, propunerile de 
amendamente la textul inițiativei legislative prezentate de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (A.S.F.).  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport preliminar pe care să-l înainteze Comisiei 
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pentru buget, finanţe şi bănci prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, cu amendamente 
admise. 

 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind interzicerea 
explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau 
lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă,  
Pl-x 469/2015 – fond comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, domnul Corneliu 
Condrea - director general. 

Domnul președinte Horia Grama le-a prezentat membrilor Comisiei raportul preliminar de 
respingere primit din partea Comisiei pentru industrii și servicii, Comisie sesizată, de asemenea, în 
fond, cu inițiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri a precizat că, prin obiectul de reglementare al inițiativei legislative se urmărește instituirea 
unor interdicții în ceea ce privește exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice.  

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri a explicat inoportunitatea inițiativei legislative, subliniind necesitatea ca ”deciziile pe tema 
gazelor de șist să fie bazate pe studii de impact serioase”. 

În continuare, reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri a prezentat argumente suplimentare privind inoportunitatea inițiativei 
legislative.  

În încheiere, reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri a precizat faptul că, în ceea ce privește Comisia Europeană, aceasta nu a 
instituit reglementări în acest domeniu (incluzând fracturarea hidraulică) neconsiderându-le 
necesare, conferind libertate în luarea deciziei privind explorarea și exploatarea resurselor de gaze 
neconvenționale de către fiecare stat membru. 

Concluzionând, reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri a subliniat faptul că, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abțineri), să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind interzicerea explorării şi 
exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă. 

 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru completarea 
Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,  Pl-x 498/2015 – 
fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Institutului Național de Statistică, doamna vicepreședinte Mihaela Elena Iagăr. 

Reprezentantul Institutului Național de Statistică, doamna vicepreședinte Mihaela Elena 
Iagăr,  a precizat faptul că, prin inițiativa legislativă se dorește completarea Legii organizării și 
funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul efectuării unui recensământ al populației cel puțin o dată pe parcursul unui program statistic 
național multianual.  

Doamna vicepreședinte Mihaela Elena Iagăr a menționat faptul că, iniţiativa legislativă nu se 
justifică întrucât, realizarea recensămintelor populaţiei şi locuinţelor este guvernată de legislaţia 
europeană, prin prevederile Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene Seria L 218, din 13 august 2008 care, la art. 1 ,,Obiectul”, stipulează că 
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,,(....) regulamentul  instituie regului comune pentru furnizarea decenală de date complete referitoare la 
populaţie şi locuinţe", iar la alin. (2) al art. 5 ,,Transmiterea datelor”, se prevede că ,,statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date finale, validate şi agregate şi metadate, în conformitate cu 
cerinţele regulamentului, în termen de 27 de luni de la încheierea anului de referinţă". Prin 
recomandările Consiliului Economic şi Social la Naţiunilor Unite, respectiv prin documentul 
ECE/CES/2015/6 institutele naţionale de statistică sunt informate asupra faptului că următoarea rundă 
a recensământului populaţiei şi locuinţelor va avea loc în perioada 2020-2021. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu amendamente respinse. 

  

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

1. Propunerea legislativă ”Legea meșteșugarilor artizani”,  Pl-x 110/2015 – studiu; 
2.  Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate 

pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice, Pl-x 469/2015 – studiu; 
2.  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, Pl-x 516/2015 – 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      

                                              
 
                                                                                                                                         Şef serviciu 

                                                                                                                                          Graziella Segărceanu 
 

             Consilier parlamentar:   
                                                                                                                                       Alina Hodivoianu  
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