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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 12 și 14 aprilie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 

aprilie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  
La lucrările Comisiei, din data de 12 aprilie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 

Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, 
Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Măduţa 
Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe și 
Ursărescu Dorinel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile 
financiare nebancare,  PL-x 891/2015- AVIZ; 
           2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenței persoanelor fizice, procedură de urgență,  PL-x 100/2016- AVIZ;  
           3. Proiectul  de  Lege  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  concurenței   nr.   21/1996,  
 PL-x 105/2016- AVIZ; 
              
 La primul punct al ordinii de zi

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Băncii 
Naționale a României: domnul  Gabriel Mladenovici – consilier juridic. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din 
Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, PL-x 891/2015- AVIZ. 

 Reprezentantul Băncii Naționale a României, domnul  Gabriel Mladenovici, a dorit să sublinieze 
faptul că, B.N.R. nu susţine aprobarea iniţiativei legislative.  

        Domnia sa a afirmat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât potrivit dispozițiilor art. 
632 din Codul de procedură civilă, executarea silită se poate efectua atât în temeiul hotărârilor 
judecătorești, cât și în temeiul oricăror altor hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în 
executare. În consecinţă, prin atribuirea caracterului de titlu executoriu contractelor de credit, inclusiv 
contractelor de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție financiară nebancară, este transpusă,  
într-un domeniu particular, reglementarea cu caracter general din Codul de procedură civilă, executarea 
silită fiind realizată în temeiul contractului de credit (titlu executoriu) pentru a cărui punere în executare 
este necesară doar încuviințarea executării silite. 

În ceea ce priveşte propunerea din iniţiativa legislativă de abrogare a  art. 52 alin. (2) din Legea nr. 
93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, alineat ce se 
referă la prioritatea garanții lor constituite în favoarea instituției financiare nebancare care îndeplinesc 
condițiile de publicitate prevăzute de lege, membrii Comisiei au apreciat că există prevederi similare 
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potrivit cărora prioritatea garanțiilor este dată de ordinea în care aceste a sunt înscrise/înregistrate, 
acestea fiind cuprinse în art. 2.420 și art. 2.421 din Cod civil.  

În consecință, abrogarea art.52 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu ar afecta prioritatea garanțiilor constituite în favoarea instituțiilor financiare nebancare față 
de terții care au îndeplinit ulterior condițiile de publicitate 

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

          Pe punctul doi al ordinii de zi

          La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității 
Naționale pentru protecția Consumatorilor: domnul președinte Marcel Bogdan Pandelică  și doamna Laura 
Maria Răduț - șef serviciu Armonizare Europeană și Parteneriat. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 
151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, procedură de urgență ,  PL-x 100/2016- 
AVIZ. 

 Reprezentantul Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor, domnul președinte  Marcel 
Bogdan Pandelică, a susținut necesitatea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2015 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței 
persoanelor fizice, aducând argumente în acest sens. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice, cu amendamente admise.             

Pe punctul trei al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Consiliului Concurenței: doamna Daniela Bădilă – director general, domnul secretar general Daniel Picu 
și domnul George Anglițoiu - șef serviciu.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii concurenței nr. 21/1996, PL-x 105/2016- AVIZ. 

Doamna director general Daniela Bădilă le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
considerente pentru care trebuie aprobat proiectul de lege, precum şi propunerile din partea Consiliului 
Concurenţei la iniţiativa legislativă. 

Propunerile din partea Consiliului Concurenţei au fost dezbătute în cadrul şedinţei şi au fost 
însuşite de membrii Comisiei, în urma supunerii la vot. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamente admise. 

 
Comisia  pentru  politică  economică,  reformă  şi  privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de  

14 aprilie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal,  Pl-x 124/2016 – studiu; 
2. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  Pl-x 

126/2016 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 

ulterioară.   
 

     PREŞEDINTE, 
    Mihai TUDOSE 
                                                   SECRETAR,   
                          Cornel ITU                           

                                                                                                       Şef serviciu 
                                                                                                                                           Lidia-Graziella Segărceanu 

                                                                                                                                        Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
              Alina Cristina Hodivoianu   
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