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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 14 noiembrie 2011.  

La lucrările şedinţei din zilele de 14, 16 şi 17 noiembrie, a.c., au participat                  
20 deputaţi, din totalul de 21 de membri. Domnul deputat Valerian Vreme a fost 
absent de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai 
Tudose. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice, doamna Mariana Vizoli, director, doamna Oana Ciurea, director si 
doamna Ioana Daia, şef serviciu.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 

tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE - verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii, COM(2011) 594 final. 

2. Proiect de Lege privind contractarea serviciilor de consultanţă şi 
reprezentare juridică de către autorităţile publice centrale, companii/societăţi 
naţionale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome, (PL-x 591/2011). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal (Plx 605/2011). 

Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi şi anume 
propunerea de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 
tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE - verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii, COM(2011) 594 final. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, că actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul 
subsidiarităţii.  
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Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
contractarea serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică de către autorităţile 
publice centrale, companii/societăţi naţionale cu capital majoritar de stat şi regiile 
autonome, (PL-x nr. 591/2011). 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
companiilor/societăţilor naţionale cu capital de majoritar de stat le sunt aplicabile 
dispoziţiile articolul 143  din  2 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, în ceea ce priveşte 
competenţele de reprezentare în justiţie a societăţii comerciale, stipulează că 
acestea aparţin consiliului de administraţie prin preşedintele acestuia sau, după caz, 
directorului general. 

Mai mult decât atât, din modul de redactare a textului iniţiativei legislative 
se poate remarca că, deşi se doreşte reglementarea unei legi cu doar două articole, 
art. 1 având o dispoziţie de principiu, totuşi art. 2 anulează scopul art. 1, 
reglementând faptul că se pot contracta servicii externe de asistenţă, fără a se 
circumstanţia în niciun fel această excepţie.

În baza acestui text, o instituţie sau autoritate publică poate invoca oricând 
faptul că structura de specialitate nu poate asigura reprezentarea pentru a 
fundamenta oportunitatea încheierii unui contract extern de asistenţă juridică.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei 
legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,                  
(Plx 605/2011). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Mariana 
Vizoli, a exprimat punctul de vedere al Guvernului şi anume că acesta nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative, motivată de scăderea sumelor care vor fi 
încasate la Bugetul de stat pe anul 2012.  

Domnia sa a mai afirmat faptul că, reducerea TVA-ului la medicamente nu 
va duce si la o scădere semnificativă a preţului medicamentelor, impactul asupra 
pacienţilor fiind minim. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(3 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 16 noiembrie 2011, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii, COM (2011) 608. 

2. Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006                   
- verificarea respectării principiului subsidiarităţii COM (2011) 612. 
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În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat în proxima şedinţă.  

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 17 noiembrie 2011, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 
de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 - verificarea 
respectării principiului subsidiarităţii, COM (2011) 615. 

 2. Comunicare – Viitorul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene                  
- examinare in fond, COM (2011) 613. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 
fie dat în proxima şedinţă.  

 
 
 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
                                                  SECRETAR, 
      Marin ALMĂJANU 
 

                                                     
 
 

 
                                                                       Consilier parlamentar, 
                                                   Anca Chiser       
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