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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 13, 14 și 15 iunie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 iunie 
2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  La lucrările Comisiei din data de 13 iunie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:                 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal 
István-János, Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina, Cupă Ion, Gheorghe 
Andrei Daniel, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica Bogdan-Alin, 
Tripa Florin-Dan, Mihai Tudose  și Vișan George-Gabriel. Domnul deputat Dumitru Mihalescul a lipsit de la 
lucrările Comisiei, aflându-se în concediu de odihnă. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei.  
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010- FOND COMUN cu Comisia pentru 

industrii și servicii; 
2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010- FOND COMUN cu Comisia pentru 

industrii și servicii; 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru 

modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar  de stat, 
precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corpor ativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență ,  
PL-x 214/2017 - AVIZ.  

 

 Domnul președinte Laurențiu Nistor le-a propus membrilor Comisiei ca inițiativele legislative de 
la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi să fie dezbătute  împreună, deoarece au același obiect de 
reglementare. 
 Cu unanimitate de voturi membrii Comisiei au aprobat propunerea domnului președinte 
Laurențiu Nistor. 
 

La punctele unu și doi ale ordinii de zi

 

 au fost înscrise următoarele inițiative legislative: propunerea 
legislativă ”Legea holdingului”, Pl-x 271/2010- FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii, 
respectiv,  proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010- FOND COMUN cu Comisia pentru 
industrii și servicii. 

La dezbaterea inițiativelor legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul director Emil -Octavian Ionescu și doamna consilier 
Mădălina Deaconescu, din partea Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Mircea Ursache ─ 
vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, din partea Băncii 
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Naționale a României, doamna expert Anca Tudor, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, doamna 
director general adjunct Elena Iordache, doamna consilier Rodica State, doamna consilier                       
Manuela Anculescu și doamna consilier Irina Nițu. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor le-a prezentat membrilor Comisiei cele două rapoarte preliminare 
de respingere ale inițiativelor legislative, primite din partea Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate cu prilejul dezbaterilor, 
membrii celor două Comisii au constatat că inițiativele legislative nu se justifică pentru următoarele 
considerente: 
                     ● întrucât holdingul este reglementat în cuprinsul inițiativelor legislative ca fiind o societate pe acţiuni 
distinctă, fiind constituită şi funcţionând potrivit legislaţiei generale a societăţilor, nu poate deroga de la obligaţiile 
specifice unei societăţi pe acţiuni, mai ales de la cele consacrate la nivelul reglementărilor Uniunii Europene. În acest 
sens, holdingul nu poate fi asociat unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată, deoarece, prin aceasta, ar fi 
încălcate prevederile  art. 14 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
                      ● holdingul nu poate fi acţionar unic al unei societăţi pe acţiuni, întrucât această prevedere ar contraveni 
dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                      ● potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ,,în procesul de legiferare 
este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două 
sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere."; 
                      ● funcţionarea grupului fiscal din punct de vedere al TVA, precum şi sfera de aplicare a acestuia, au fost 
reglementate în legislaţia naţională. 

 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative „Legea holdingului”(Pl-x 271/2010) şi a proiectului de Lege 
privind holdingurile (PL-x 305/2010). 

 

La punctul trei al ordinii de zi

 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 
64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin. (2 ) și 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, procedură de urgență,  PL-x 214/2017 - AVIZ.  

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului 
Finanțelor Publice: domnul director general Ioan Răceu.  

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă),  
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.   

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de     
14 iunie 2017, în intervalul orar 830-1200 , respectiv, 1300-1630  precum și în ziua de 15 iunie 2017, în 
intervalul orar 830-1200 ,  având următoarea ordine de zi:  

 

  1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014  – studiu.  
  2. Proiectul de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding),  PL-x 801/2015  – studiu.  
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă ulterioară.  
 

               PREŞEDINTE, 
            Laurențiu NISTOR    
                                                                  SECRETAR,  
                                 Cornel  ITU       

 
                                             Consilieri parlamentari 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 

Anda Constantinescu 
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