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PRIVATIZARE
PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare din zilele de 03 şi 04 octombrie 2007

MIERCURI, 03 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi
Comisia Economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului României, având
cvorumul îndeplinit, şi-au început lucrările, în şedinţă comună, în ziua de 03
octombrie 2007.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din cadrul Camerei Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 22 deputaţi din
totalul de 22 de membri.
La lucrările şedinţei comune au participat un total de 62 de membrii,
din care 44 de deputaţi şi 18 senatori.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnii
Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi Aurel Gubandru, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci din cadrul Camerei Deputaţilor.
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Gabriela
Victoria Anghelache, candidat la funcţia de preşedinte în cadrul C.N.V.M.,
doamna Carmen Eugenia Negoiţă, candidat la funcţia de vicepreşedinte în
cadrul C.N.V.M., doamna Claudia Cătălina Sava, candidat la funcţia de
comisar în cadrul C.N.V.M. precum şi doamna Dorina Teodora Mihăilescu,
candicat la funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M..
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea candidaţilor
pentru numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membrii ai
Comisiei Naţionale a Valorilor, candidaţii au fost următorii :
Doamna Gabriela Victoria Anghelache, candidat la funcţia de
preşedinte în cadrul C.N.V.M..
Doamna

Carmen

Eugenia

Negoiţă,

candidat

la

funcţia

de

vicepreşedinte în cadrul C.N.V.M..
Doamna Claudia Cătălina Sava, candidat la funcţia de comisar în
cadrul C.N.V.M..
Doamna Dorina Teodora Mihăilescu, candicat la funcţia de comisar
în cadrul C.N.V.M..
1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea
candidaţilor pentru numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a doi
membrii ai Comisiei Naţionale a Valorilor.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a invitat-o pe doamna Gabriela
Victoria Anghelache să prezinte membrilor celor patru Comisii, activitatea
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sa profesională, precum şi opinia domniei sale referitor la modul în care
poate fi îmbunătăţită activitatea C.N.V.M..
Doamna Gabriela Victoria Anghelache şi-a prezentat activitatea
profesională, subliniind faptul că în prezent C.N.V.M. se află în plin proces
de restructurare si modernizare, de unificare a unor direcţii de activitate, în
scopul creşterii operativităţii activităţii.
Doamna Gabriela Victoria Anghelache a dorit să afirme faptul că
principalele obiective strategice ale activităţii C.N.V.M. sunt stabilirea şi
menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor reglementate, promovarea
funcţionării corecte şi transparente a pieţelor reglementate, obiective care
pot fi îndeplinite prin îmbunătăţirea continuă a relaţiilor din piaţa de capital
şi o informare continuă, asigurarea unei competitivităţi puternice care să
atragă investitori puternici şi stabili precum şi asigurarea transparenţei pe
piaţa de capital.
Doamna Gabriela Victoria Anghelache şi-a exprimat regretul
referitor la faptul că din 1 ianuarie a.c. deşi România este membră a Uniunii
Europene dar nu s-a pus în practică sistemul de tranzacţionare reglementativ.
Domnul deputat Aurel Vainer – vicepreşedinte al Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare a dorit să ştie dacă există un
exemplu de transfer al pieţei de capital de la modul speculativ la suport
economic; dacă există apariţii noi pe piaţa de capital care să semnifice acest
lucru; dacă există exemple de operatorii între piaţa de capital care au apărut
recent şi totodată ce perspective sunt pentru relaţia Rasdaq şi S.C. Bursa de
Valori Bucureşti S.A..
Domnia sa a răspuns la întrebările domnului vicepreşedinte Aurel
Vainer, precizând faptul că pentru a dezvolta o piaţă de capital viabilă
trebuie întocmite evidenţe noi, trebuie să fie făcute oferte publice, pentru o
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informare corectă şi pentru a fi făcute publice avantajele listării la Bursă a
diverşilor investirori, asigurându-se prin listarea la Bursă, în cazul unei
privatizări, un preţ corect şi atragerea mai multor investitori.
Doamna Gabriela Victoria Anghelache a mai afirmat faptul că pentru
crearea sistemului alternativ de tranzacţionare, trebuie ca piaţa de capital să
fie o piaţă organizată şi în primul rând supravegheată prin reguli proprii ale
sistemului şi nu prin reguli impuse de C.N.V.M..
Domnia sa a afirmat referitor la perspectivele relaţiei Rasdaq – Bursa
de Valori Bucureşti faptul că valoarea tranzacţiilor din anul 2006,
înregistrate la Bursa de Valori Bucureşti şi pe piaţa Rasdaq, a crescut faţă de
anul anterior, creşterea volumului şi a valorii tranzacţiilor demonstrează
faptul că un număr mare de investitori este astras de piaţa de capital,
interesul acestora datorându-se pe de o parte scăderii dobânzilor practicate în
sistemul bancat şi pe de altă parte creşterii încrederii în piaţa de capital şi
siguranţei că acest mediu funcţionează în condiţii de transparenţă şi
corectitudine.
Domnul deputat Aurel Gubandru preşedintele Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci a invitat-o pe doamna Carmen Eugenia Negoiţă să
prezinte membrilor celor patru Comisii, activitatea sa profesională, precum
şi opinia domniei sale referitor la modul în care poate fi îmbunătăţită
activitatea C.N.V.M..
Doamna Carmen Eugenia Negoiţă şi-a prezentat activitatea
profesională, subliniind faptul că în prezent priorităţile domniei sale nu sunt
deloc diferite de cele ale doamnei Gabriela Victoria Anghelache,
menţionând pe langă cele deja exprimate mai sus următoarele obiective
strategice de indeplinit: întărirea capacităţii administrative instituţionale,
prevenirea fraudei şi a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor
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reglementate, asigurarea egalităţii de informare şi tratament a investitorilor
sau a intereselor acestora.
Domnia sa a mai afirmat că unul din obiectivele importante ale
C.N.V.M. îl reprezintă stabilirea politicii pieţei de capital prin reglementarea
acesteia şi asigurarea aplicării normelor legale, toate acestea fiind subsumate
statutului României de membru al Uniunii Europene, astfel colaborarea cu
organismele europene devenind o preocupare constantă, pe de o parte în
procesul de transpunere a legislaţiei comunitare, iar pe de alta parte în
manifestarea proactivă a României ca ţară europeană.
Domnia sa a mai subliniat faptul că pentru îmbunătăţirea activităţii
C.N.V.M. trebuie să existe o implicare mai mare din partea participanţilor,
precum şi o creştere a încrederii investitorilor în această piaţă şi nu în
ultimul rând colaborarea în sensul realizării unor proiecte, seminarii în
colaborare cu sistemul judiciar, deoarece nu există instanţă de judecată pe
piaţa de capital.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a invitat-o pe doamna Claudia
Cătălina Sava să prezinte membrilor celor patru Comisii, activitatea sa
profesională, precum şi opinia domniei sale referitor la modul în care poate
fi îmbunătăţită activitatea C.N.V.M..
Doamna

Claudia

Cătălina

Sava

şi-a

prezentat

activitatea

profesională, subliniind faptul că în prezent pricipalele obiective care doreşte
să le îndeplinească pe perioada mandatului sunt: îmbunătăţirea relaţiei
C.N.V.M. cu piaţa de capital, cu instituţiile şi entităţile pe care le
supraveghează, manifestarea unei deschideri mai mari a C.N.V.M. în sensul
unei probleme specifice pieţei de capital precum şi din punct de vedere
organizatoric.
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a invitat-o pe doamna Dorina
Teodora Mihăilescu să prezinte membrilor celor patru Comisii, activitatea sa
profesională, precum şi opinia domniei sale referitor la modul în care poate
fi îmbunătăţită activitatea C.N.V.M..
Doamna Dorina Teodora Mihăilescu a afirmat faptul că există câteva
elemente extrem de importante, şi anume faptul că după momentul aderării
României la U.E. nu a existat un şoc care genereze conflicte negative pe
piaţa de capital din ţara noastră, creşterea gradului de informare a activităţii,
circulaţia informaţiilor care a devenit extrem de rapidă necesită o
îmbunătăţire, dar care presupune costuri ridicate şi constientizarea acestor
necesităţi trebuie să constituie un element pe care autoritatea trebuie să îl
aibă în vedere.
Doamna Dorina Teodora Mihăilescu a dorit să mai menţioneze faptul
că printre obiectivele C.N.V.M. pentru îmbunătăţirea activităţii trebuie să se
numere şi asigurarea resurselor necesare funcţionării optime, dezvoltarea
paralel cu asigurarea unui nivel de pregătire profesională a personalului care
să dea posibilitatea C.N.V.M. să se manifeste proactiv în plan european,
precum şi asigurarea unui personal calificat constant deoarece C.N.V.M. s-a
confruntat de multe ori cu problema investirii în pregătirea personalului care
după ce a devenit calificat a găsit calea altor instituţii.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de
întocmire a unui raport favorabil reinvestirii doamnei Gabriela Victoria
Anghelache, candidat la funcţia de preşedinte în cadrul C.N.V.M., pentru
un mandat de 5 ani, începând cu data de 03 octombrie 2007.

6

În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite
propun Plenului Parlamentului nominalizarea doamnei Gabriela Victoria
Anghelache în funcţia de preşedinte în cadrul C.N.V.M.
Domnul deputat Aurel Gubandru, preşedintele Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci a supus la vot propunerea de întocmire a unui raport
favorabil nominalizării doamnei Carmen Eugenia Negoiţă, candidat la
funcţia de vicepreşedinte în cadrul C.N.V.M., pentru un mandat de 5 ani,
începând cu data de 04 noiembrie 2007.
În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite
propun Plenului Parlamentului nominalizarea doamnei Carmen Eugenia
Negoiţă pentru funcţia de vicepreşedinte în cadrul C.N.V.M..
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de
întocmire a unui raport favorabil nominalizării doamnei Claudia
Cătălina Sava, candidat la funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M., pentru
un mandat de 5 ani, începând cu data de 03 octombrie 2007.
În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite
propun Plenului Parlamentului nominalizarea doamnei Claudia Cătălina
Sava pentru funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M..
Domnul deputat Aurel Gubandru, preşedintele Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci a supus la vot propunerea de întocmire a unui raport
favorabil nominalizării doamnei Dorina Teodora Mihăilescu candidat la
funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M. pentru un mandat de 5 ani,
începând cu data de 04 noiembrie 2007.
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În urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite
propun Plenului Parlamentului nominalizarea doamnei Dorina Teodora
Mihăilescu pentru funcţia de comisar în cadrul C.N.V.M..

JOI, 04 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 04 octombrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat
Mihai Tudose, preşedinte şi domnul deputat Octavian-Mircea Purceld
vicepreşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală: doamnele Valeria Nistor, director general şi Anca Bătrânu, director
adjunct, precum şi domnul Dorin Măntescu director, reprezentantul
Ministerului Economiei şi Finanţelor domnul Gheorghe Marinescu, şef
serviciu, reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
domnul Serghei Mesaroş director precum şi în calitate de iniţiatori: domnul
deputat Gabriel Sandu – independent şi domnul Gheorghe Gabor, deputat
P.N.L..
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
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I. FOND
1.

Propunere

legislativă

pentru

modificarea

Ordonanţei

Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea
fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome – ’’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’ (PLx
496/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
2.

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind

organizarea şi funţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx 566/2007),
raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţei socială din Camera
Deputaţilor, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
II.ÎN AVIZARE
1.

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii

nr.343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 privind Codul
Fiscal (Plx482/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizinală.
2..

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii

nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
(PLx511/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
3.

Propunera legislativă privind repunere în termen a înlesnirilor la

plată a obligaţiilor fiscale, (PLx 601/2007), Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională.
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind
unele măsuri pentru constituierea şi utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate
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privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome – ’’Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat’’ (PLx496/2007), Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
Domnul

vicepreşedinte

Octavian-Mircea

Purceld

a

iniţiat

dezbaterile, făcând o scurtă prezentare a propuneri legislative, afirmând că
prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
Ordonanţei

Guvernului

nr.

19/2002

privind

unele

măsuri

pentru

constituierea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a
statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate
în administrarea Regiei Autonome – ’’Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat’’, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu
modificările ulterioare.
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a mai precizat
faptul că prezenta ordonanţă reclamă de urgenţă modificări esenţiale în ceea
ce priveşte modalitatea de înstrăinare a imobilelor aflate în proprietatea
statului, în condiţiile în care România trebuie să se alinieze normelor
europene în materia garantării liberei concurenţe şi a accesului egal de şanse
la resurse. În acest sens prin prezenta propunere legislativă se propune ca
unica modalitate de înstrăinare a patrimoniului imobiliar gestionat de R.A.A.P.P.S. să fie licitaţia, garantându-se în acest fel o mai mare transparenţă a
actului de vânzare al imobilelor aflate în administrarea Regiei, constituind
astfel şi o măsură eficientă de prevenire a potenţialelor abuzuri/acte de
corupţie.
Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să precizeze că nu susţine
acestă propunere legislativă, făcând de asemenea referire la avizul
Consiliului Legislativ care este negativ.
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În continuare, domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a
supus la vot propunerea ca prezenta iniţiativă legislativă să fie respinsă.
Propunere care a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare a hotărât, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea
propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
19/2002 privind unele măsuri pentru constituierea şi utilizarea fondului
locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru vânzarea unor
imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome – ’’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’’ deoarece
modificările propuse în iniţiativa legislativă se regăsesc în textul Ordonanţei
Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2002.
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă
propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.343/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 privind Codul Fiscal
(Plx482/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
intervenţia legislativă vizând instituirea unor dispoziţii privind impozitul pe
clădiri şi impozitul pentru mijloacele de transport, în cazurile în care acestea
au fost procurate în leasing, precum şi impozitul pe teren.
Potrivit propunerii legislative, atunci când clădirea face obiectul unui
contract de leasing financiar, impozitul se datorează de proprietar, iar
valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este
valoarea clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar.
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În cazul terenului care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren este datorat de
proprietar, iar pentru mijlocul de transport obţinut în baza unui contract de
leasing financiar, taxa asupra acestuia se datorează de locator.
Domnul director Dorin Măntescu, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor şi a declarat că ministerul pe care îl reprezintă nu
susţine prezenta iniţiativa legislativă.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea ca prezenta iniţiativă legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au hotărât, în unanimitate, respingerea propunerii
legislative.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22
decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare (PLx511/2007),
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul deputat Gabriel Sandu, în calitate de iniţiator a luat cuvântul
pentru a susţine iniţiativa legislativă, menţionând că propunerea vizează
modificarea şi completarea art.67 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul înlăturării
discriminărilor apărute prin impozitarea diferită a câştigurilor din tranzacţiile
cu titluri de valori ale companiilor listate la bursă faţă de cele care nu sunt
listate la bursă.
Domnul deputat Gabriel Sandu, a dorit să menţioneze faptul că există
o profundă discriminare rezultată din modului în care legea nr. 571 din 22
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decembrie 2003 impozitează câştigurile din tranzacţiile cu titluri de valori
ale companiilor listate la bursă şi a celor care nu sunt listate la bursă.
Domnul deputat Gabriel Sandu, a afirmat că argumentaţia Guvernului
nu este bine fundamentată şi este incorectă, motivând prin egalitatea şi
corentitudinea care trebuie să existe în Codul fiscal.
Domnul Dorin Măntescu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor a precizat că nu poate fi acreditată idea unei discriminări fiscale,
pentru că aceasta nu există, menţionând de că ar duce la o scădere a
veniturilor bugetare pentru anii 2008 respectiv 2009, lucru care ar cauza o
influenţă negativă, în momentul de faţă, fiind nevoie de o influenţă pozitivă
pentru a obţine venituri suplimentare la bugetul statului şi nu de cheltuieli
suplimentare inregistrate la buget.
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a intervenit pentru ai atrage atenţia reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor să nu
discute de lipsa de bani a Guvernului, ci de argumentele şi problemele
expuse mai sus de către domnul deputat Gabriel Sandu, în calitatea sa de
iniţiator al acestei propuneri legislative, probleme care duc la sancţiuni mari
şi necomunicate la timp către societăţi, propunând să fie o discuţie tehnică
legată de obiectul iniţiativei.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit ca iniţiatorul să explice
membrilor comisiei neconcordanţele şi observaţiile exprimate în punctul de
vedere al Guvernului la punctul 3.II.
Domnul deputat Gabriel Sandu, în calitatea sa de iniţiator, a afirmat
faptul că Guvernul nu este obligat să trateze în mod egal societăţile listate
sau nu la Bursă ci are obligaţia să facă ceea ce decide Legislativul,
exprimându-şi dezacordul în cazul în care Guvernul favorizează companiile
listate la Bursă.
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Domnul deputat Gabriel Sandu, în calitate de iniţiator, a mai afirmat
că Guvernul face diferenţe între societăţile cu acţiuni şi părţi sociale,
totodată menţionând că dacă acest argument s-ar fi făcut pentru cota unică,
aceasta nu ar mai fi fost introdusă.
Domnul Dorin Măntescu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor a exprimat poziţia ministerului, cum că acesta nu se opune în
totalitate adoptării prezentei iniţiative, precizând totodată că principiul cotei
unice este acela de egalitate pentru toţi.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea ca prezenta iniţiativă legislativă să fie avizată favorabil.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea
propunerii legislative, în forma prezentată.
La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind repunere în termen a înlesnirilor la plată a obligaţiilor
fiscale, (PLx 601/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul

vicepreşedinte

Octavian-Mircea

Purceld

a

invitat

reprezentanţii Guvernului să îşi susţină punctul de vedere cu privire la
iniţiativa legislativă mai sus menţionată.
Doamna director general Valeria Nistor, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor (A.N.A.F.) a precizat că punctul de vedere favorabil
al Guvernului, a fost modificat în urma unei adrese care a fost trimisă de
Consiliul Concurenţei la data de 14 iunie a.c. în care se preciza faptul că
repunerea în termen a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale constituie
ajutor de stat, care se poate acorda numai după notificarea către Comisia
Europeana.
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Doamna director general Valeria Nistor, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor (A.N.A.F.) a mai afirmat că potrivit Consiliului
Concurenţei, legiferarea proiectului, împotriva unei posibile decizii negative
sau autorizare condiţionată a Comisiei Europene, ar putea duce fie la
angajarea răspunderii României, în calitatea sa de Stat Membru al Uniunii
Europene, fie la imposibilitatea de a acorda ajutorul de stat în condiţiile
prevăzute de proiectul de lege. Totodată doamna director general Valeria
Nistor a dorit să afirme că în adresă se menţiona faptul că o lege care
implică elemente de ajutor de stat să fie adoptată numai după emiterea
deciziei de autoritate de către Comisia Europeană şi cu respectarea acesteia.
Doamna director general Valeria Nistor, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor (A.N.A.F.) a dorit să menţioneze că în adresa de la
Consiliul Concurenţei a fost făcută o propunere ca iniţiativa să fie dezbătută
împreună cu experţii Consiliului Concurenţei, pentru a stabili în ce condiţii
se poate susţine o astfel de propunere legislativă la Bruxelles, în acest sens
urmând a se constitui un grup de lucru din care să facă parte experţi din
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Parlamentul României şi
Consiliul Concurenţei, precizând că până la realizarea situaţiilor exprimate
mai sus, Guvernul nu susţine această propunere legislativă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat o copie a adresei primite
de la Consiliul Concurenţei.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea ca prezenta propunere legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative.
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În continuare lucrările comisiei s-au desfăşurat în şedinţă comună
cu membrii Comisie pentru muncă şi protecţie socială, din Camera
Deputaţilor, având cvorum îndeplinit, membri comisiilor reunite au început
dezbaterile asupra punctului doi , în fond înscris pe ordinea de zi.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
la lucrările şedinţei comune, au fost prezenţi: 22 deputaţi din totalul de 22 de
membri.
La lucrările şedinţei comune au participat un total de 37 de membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnii Mihai
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi Gheorghe Barbu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi
funţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx 566/2007), raport comun
cu Comisia pentru muncă şi protecţei socială din Camera Deputaţilor,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Domnul deputat Gheorghe Barbu preşedintele Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială a dat cuvântul iniţiatorului pentru a susţine
prezentul proiect de lege.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator a făcut o
prezentare a proiectului de lege, susţinând că prin reglementarea repartizării
locurilor între confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional,
hotărârile se iau, de comun acord, prin ’’consens’’. Acest consens este de
dorit, însă în cazul în care acesta nu este posibil, trebuie reglementată
modificarea desemnării prin votul majorităţii simple (jumătate plus unu),
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adică prin votul a minim 7 confederaţii patronale, având în vedere că în acest
moment există 12 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator a considerat
că această precizare este necesară, având în vedere că în lipsa consensului şi
a majorităţii absolute, activitatea Consiliului Economic şi Social este
blocată, ceea ce face imposibilă realizarea dialogului social tripartit la nivel
naţional şi produce efecte negative, în lanţ, asupra cadrului legislativ.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator a declarat
faptul că reprezentanţii I.M.M.-urilor, cer sprijin pentru rezolvarea
problemelor pentru o bună funcţionare, iar Legea 109/1997 aşa cum este în
acest moment împiedică funcţionarea confederaţiilor patronale pentru că
stabileşte că hotărârile să se ia prin consens în unanimitate, lucru care este
greu de indeplinit, totodată se dorea ca hotărârile să fie luate cu o majoritate
de trei pătrimi, dar această metodă s-a dovedit la fel de restrictivă.
Domnul deputat Gheorghe Gabor, în calitate de iniţiator a propus un
amendament prin care hotărârile să fie luate cu jumătate plus unu sau cel
puţin două treimi, modalitate care ar ajuta la buna desfăşurarea a activităţii
Confederaţiei Patronatelor.
Domnul director Serghei Mesaroş, reprezentantul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a luat cuvântul pentru a lămuri faptul
că este vorba numai de desemnarea membrilor Consiliului Economic şi
Social, afirmând că este o soluţie paleativă.
Domnul director Serghei Mesaroş, reprezentantul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a mai afirmat că problema nu rezidă
în vot ci în marea dispersie a Confederaţiei Patronatelor, meţionând totodată
că lucrurile se complică astfel.
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Domnul director Serghei Mesaroş, reprezentantul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a dorit să susţină soluţia de rezolvare
prin un vot majoritar de trei pătrimi, variantă susţinută şi la Senat.
Domnul director Serghei Mesaroş, reprezentantul Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a dorit să precizeze că la art. 14 au
fost abrogate literele a), care creea obligativitatea ca persoanele care doreau
să dobândească, calitatea de membru al C.E.S. să aibă naţionalitate română
şi domiciliu în România, datorită sesizării făcute de Comisia Europeană, cu
privire la principiul egalităţii;
- respectiv litera b), care creea obligativitatea ca persoanele care
doreau să dobândească, calitatea de membru al C.E.S. să fii îndeplinit vârsta
de 30 de ani, datorită sesizărilor de Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării.
Domnul deputat Petru Lakatoş şi-a exprimat părerea că este o
defecţiune logică, ajungându-se la situaţia în care unul singur împiedică alţi
actori importanţi, pentru soluţionare existând consensul.
Domnul deputat Ion Stoica a continuat spunând că ar fi de preferat
să existe consensul, precizând că s-ar creea altfel două situaţii care nici una
nu ar fi mai favorabilă, una în care câteva confederaţii ar rămâne pe afară şi
a doua ar fi ca C.E.S. să mai lucreze la fel de bine ca până acum.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a spus că este de acord cu
varianta votului majoritar de trei pătrimi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea proiectului de
lege.
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a fost de acord cu
această propunere, dorind să fie specificat un termen care să fie respectat de
toţi actori implicaţi.
18

Domnul deputat Gheorghe Barbu, preşedintele Comisiei pentru muncă
şi protecţie socială a fost de acord cu această amânare.
Propunere supusă la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotârăt cu unanimitate de
voturi, să solicite Biroului Permanent prelungirea termenului de depunere a
raportului cu 30 de zile.

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa

Consilier parlamentar:
Alina Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Florentina Ghencian
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