PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ
Bucureşti, 07.10.2010
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI
Nr. 21/259
PRIVATIZARE

PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 5, 6 şi 7 octombrie 2010
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 5 octombrie 2010.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Domnul deputat Viorel Arion a fost plecat în delegaţie externă, iar domul deputat
Valerian Vreme au absentat de la lucrările Comisiei.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii naţionale pentru protecţia
consumatorului: domnul Samuel Calotă – vicepreşedinte şi doamnele: Irina Vasile – şef
serviciu, Dumitra Groază – director, Laura Răduţ – director, reprezentanţii Ministerului
finanţelor publice: domnul Bogdan Drăgoi – secretar de stat şi doamna Florentina Radu –
consilier, reprezentanţii Asociaţiei române a băncilor: domnii: Radu Gheţea – preşedinte
şi doamna Gabriela Fălcuţ – consilier comunicare, reprezentanţii Băncii Naţionale a
României: doamnele Ilie Dana – expert şi Angela Dimonu – şef serviciu, reprezentanţii
Autorităţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice: domnul
Corneliu Burada – vicepreşedinte şi doamna Alexandra Mihai – vicepreşedinte,
reprezentantul Comisiei de supraveghere a asigurărilor: doamna Marinela Nemeş director general, reprezentantul Pool-ului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale
(PAID): domnul Marius Bulugea – director general.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. IN AVIZARE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010
privind contractele de credit pentru consumatori, procedură de urgenţă - PLx 456/2010;
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Plx 471/2010;
3. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din
Codul Fiscal - Plx 480/2010;

II. FOND
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind
procedura insolvenţei - Plx 438/2010, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau
inundaţiilor, procedură de urgenţă - PLx 492/2010.
Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, în avizare, al ordinii de zi.
Pe primul punct, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit
pentru consumatori, procedură de urgenţă - PLx 456/2010.
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, domnul
Samuel Calotă, vicepreşedinte, a spus că prin prezentul act normativ se doreşte crearea
unui cadru legal complex şi cuprinzător, astfel încât consumatorii să beneficieze de o
înaltă protecţie, încurajând, totodată, mediul concurenţial din domeniul serviciilor
bancare.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că membrii Comisiei au analizat
cu mare atenţie atât prevederile acestei ordonanţe, cât şi propunerile formulate de
instituţiile abilitate.
Au urmat mai multe intervenţii ale membrilor Comisiei precum şi întrebări adresate
atât reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, celor ai
Asociaţiei Române a Băncilor, cât şi reprezentanţilor instituţiilor implicate.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentele formulate cu
prilejul dezbaterilor, care au fost aprobate cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot iniţiativa
legislativă cu amendamente admise.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), avizarea
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.
Pe punctul doi al ordinii de zi, în avizare, a fost înscrisă propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34 din 19/04/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Plx 471/2010.
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, domnul Corneliu Burada, vicepreşedinte a subliniat faptul că
instituţia pe care o reprezintă nu susţine această propunere legislativă.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică pentru că cele mai multe
dintre textele propuse spre modificare şi completare au fost introduse prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
iar alte texte propuse nu se justifică sau aduc atingere Constituţiei României, republicată.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii
legislative.
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La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă
privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal - Plx 480/2010.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat faptul că această propunere legislativă
urmăreşte susţinerea mediului de afaceri prin amânarea aplicării unor măsuri fiscale.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiator.
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei Plx 438/2010, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că membrii Comisiei juridice,
de disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească Raport de respingere a iniţiativei
legislative, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre.
Membrii celor două Comisii au constatat faptul că, prin Legea nr. 169/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, această
iniţiativă legislativă a rămas fără obiect, întrucât prevederile propuse spre modificare au
fost cuprinse în conţinutul dispoziţiilor art. 6 alin. (3).
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot raportul
preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenţei.
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, procedură de urgenţă - PLx
492/2010.
Reprezentantul Pool-ului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID),
domnul Marius Bulugea, director general a prezentat pe scurt, acest proiect de lege.
Au fost formulate amendamente, atât oral cât şi în scris, de către membrii
Comisiei.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentele, care au fost aprobate cu
majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Amendamentele depuse de domnul deputat Bogdan Liviu Ciucă, supuse la vot au
fost respinse cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
Amendamentul domnului deputat Edler Andras Gyorgy a fost supus la vot şi respins
cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă).
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot iniţiativa
legislativă cu amendamente admise şi respinse.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă), să supună plenului Camerei
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu amendamente admise şi
respinse.
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 6 octombrie 2010 cu studiul următoarelor
propuneri legislative:
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura
insolvenţei, Plx 439/2010;
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, Plx 440/2010;
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, PLx 485/2010.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru această iniţiativă
legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 octombrie 2010 cu studiul următoarei
propuneri legislative: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, PLx 485/2010.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru această iniţiativă
legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Horia Grama

Consilier parlamentar
Anca Chiser
Expert parlamentar,
Nicoleta Ghencian
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