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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de  19, 20 şi 21 martie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 19 martie 2013. 

La lucrările Comisiei din ziua de 19 martie, din totalul de 29 de membri, la 
şedinţă au fost prezenţi 27 de deputaţi. Domnii deputați Gheorghe Udriște și 
Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, președintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Ședinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor, Plx 579/2010 – fond, retrimisă Comisiei în vederea unei noi 
examinări. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundațiilor, PLx 411/2012 – fond. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi 
gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada 
de programare 2009─2014, procedură de urgenţă, PLx 31/2013 – fond comun cu 
Comisia pentru afaceri europene. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, procedură 
de urgenţă, PLx 69/2013 – avizare. 

5. Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesioniști și între aceștia și autorități contractante, PLx 71/2013 – avizare. 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind 
stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol 
natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, PLx 74/2013 – avizare. 
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7. Comunicarea Comisiei: Proiect pentru o uniune economică şi monetară 
profundă și veritabilă. Lansarea unei dezbateri la nivel european                 
- COM(2012) 777 final – examinare în fond. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului Muncii, Familiei 
Protecţiei Sociale  și Persoanelor Vârstnice, doamna Stefania Andreescu, manager 
public; Ministerul Economiei, doamna Ancuta Kazimirovicz, manager public; 
Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Atomei, director; Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, doamnele Mona Cucu, director şi Cristina Zgonea, 
director adjunct; Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România 
(UNSAR), doamna Florentina Almăjanu, director general şi domnul Adrian Marin 
– membru în Comitetul de Direcţie.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,                
Plx 579/2010 – fond, retrimisă Comisiei în vederea unei noi examinări. 

Domnul președinte Mihai Tudose, în calitate de inițiator, a prezentat, pe scurt 
propunerea legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente de modificare şi 
completare a propunerii legislative, precum şi de tehnică legislativă, pentru corelarea 
tuturor modificărilor. 

Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot toate amendamentele, acestea 
fiind aprobate cu unanimitate de voturi şi însuşite de către toţi membrii Comisiei. 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, doamna Mona Cucu, 
director şi reprezentanţii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România 
(UNSAR), doamna Florentina Almăjanu, director general şi domnul Adrian Marin               
– membru în Comitetul de Direcţie, au fost de acord cu toate amendamentele 
formulate în cadrul şedinţei Comisiei. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor,                
PLx 411/2012 – fond. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii proiectului de 
lege menţionat mai sus. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi,  a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru 
coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României 
prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul 
financiar norvegian pe perioada de programare 2009─2014, procedură de urgenţă, 
PLx 31/2013 – fond comun cu Comisia pentru afaceri europene. 

 Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat membrilor Comisiei adresa 
primită din partea Ministerului Educației şi Cercetării prin care s-a solicitat 
amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege, în vederea formulării unor 
propuneri de amendamente într-o şedinţă ulterioară.  
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Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterii proiectului de lege 
menţionat mai sus pentru o perioadă de două săptămâni,  a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei 
nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit 
pentru consumatori, procedură de urgenţă, PLx 69/2013 – avizare. 

Membrii Comisiei au formulat un amendament, supus la vot acesta a fost 
aprobat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă.) 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi         
(2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un 
amendamentul admis.  

La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind măsurile 
pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani 
rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 
contractante, PLx 71/2013 – avizare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,             
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de 
impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural, PLx 74/2013 – avizare. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, domnul Marius Atomei, director, 
a precizat că prin acest proiect de lege se instituie o taxă pe monopolurile naturale 
incluse în tarifele practicate de companiile din sectorul energiei electrice şi al 
gazelor naturale. 

De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că sumele aferente impozitului pe 
monopolul natural din sectorul energiei electrice si a gazului natural, calculat în 
condițiile prezentei ordonante, reprezintă pentru operatorii economici cărora li se 
aplica, cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevăzute 
de către Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul deputat Aurel Vainer a propus amânarea dezbaterilor acestui proiect de 
lege. Propunere de amânare a dezbaterilor a fost supusă votului fiind respinsă cu 
majoritate de voturi (23 voturi împotrivă).  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 
voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată 
de Senat.  

La punctul 7 al ordinii de zi a fost înscris Comunicarea Comisiei: Proiect 
pentru o uniune economică şi monetară profundă și veritabilă. Lansarea unei 
dezbateri la nivel european - COM(2012) 777 final – examinare în fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Comunicării Comisiei: Proiect pentru o uniune economică şi 
monetară profundă și veritabilă. Lansarea unei dezbateri la nivel European, pe care 
să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 20 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor,  PLx 411/2012 – studiu. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind 
introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,                             PLx 
752/2011- studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă a Comisiei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în zilele de 21 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței  Guvernului nr. 25/2012 privind 
unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform 
prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de 
acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A.,  PLx 40/2013  - studiu. 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului               
nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului, Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale, PLx 29/2013  - studiu. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Plx435/2012- studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă a Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
         Mihai TUDOSE 
 
 

 
                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU                        
  

 

 

     

                                                                                                                   Consilier  parlamentar: 
                                   Anca Chiser 
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