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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 09 si 10 aprilie 2008 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 09 aprilie 2008. 

 La lucrările Comisiei din  zilele de 09 si 10  aprilie din totalul de 22 de 

membri au fost prezenţi toţi deputaţii.  

 Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat Petru 

Lakatos. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 

conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 

  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I. IN AVIZARE :  

1. Propunere legislativă privind modificarea art.25 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea profesiei de 

practician în insolventă (PLx  100/2008) 

II. DIVERSE 

  

 Şedinţa Comisie a început în ziua de 10 aprilie 2008 cu dezbaterea 

punctului 1, în avizare, a ordinii de zi.  

 

 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea 

legislativă  privind modificarea art.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
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nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolventă (PLx  

100/2008). 

 Domnul presedinte Mihai Tudose a supus dezbaterii membrilor Comisiei 

propunerea legislativă, având în vedere ca nici iniţiatorul, nici reprezentanţii  

ministerelor invitate nu au fost prezenţi la şedinta Comisiei. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 

nr. 1334 din 2 octombrie 2007 şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu 

adresa nr. 2661 din 12 octombrie 2007 prin care nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au constatat că propunerea legislativă nu se justifică, 

întrucât practicianul de insolvenţă nu este numai un lichidator al bunurilor 

societăţii, ci, înainte de toate, un manager de criză. Identificarea unei soluţii 

pentru ieşirea unei societăţi comerciale din criză financiară nu este o prerogativă a 

juristului sau a economistului, o persoană cu cunoştinţe de inginerie putând, chiar 

în mare măsură, să ofere soluţii pentru reorganizarea societăţii (prin reprofilarea 

activităţii acesteia, restructurarea unor secţii, etc.). În aceste circumstanţe, 

experienţa persoanelor licenţiate în inginerie poate fi benefică dezvoltării acestei 

profesii.  

Mai mult decât atât, membrii Comisiei au apreciat că, în contextul în care 

la nivelul comunitar sunt adoptate acte normative care reduc barierele în calea 

accesului la profesii liberale şi impun eliminarea sau limitarea condiţiile 

restrictive în exercitarea acestora (tarife minimale/maximale, număr minim de 

persoane ce pot accede în profesie într-o perioadă determinată), o măsură de 

reducere a specializărilor, deja acceptate, care permit accesul la o astfel de 

profesie, apare ca inoportună. 

Faţă de considerentele susmenţionate, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 

abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 

II. DIVERSE 
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La acest punct de pe ordinea de zi, domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut 

o scurtă prezentare a răspunsurilor primite, la solicitarea Comisiei, împuternicită 

de Plenul Camerei Deputatilor cu atributii de comisie de ancheta cu privire la 

acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de 

supermarketuri, din partea reprezentanţilor producătorilor respectiv a 

supermarketurilor care operează în prezent pe piaţa românească. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că pentru unele dintre 

aceste răspunsuri a fost solicitată clauza de confidentialitate, astfel că răspunsurile 

primite vor putea fi puse la dispozitia membrilor Comisiei în baza semnării, de 

către aceştia, a unui angajament de confidenţialitate. 

De asemenea, domnul presedinte Mihai Tudose a propus demararea 

primelor audieri, propunere aprobată cu unanimitate de membrii Comisiei. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, ca aceste audieri să se 

desfăşoare individual şi separat, pentru producători respectiv pentru 

reprezentanţii supermarketurilor, primii invitaţi la aceste audieri fiind  

reprezentanţii producătorilor autohtoni de produse alimentare şi nealimentare, 

comercializate prin intermediul supermarketurilor. 

   
 Şedinta Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a 

continuat în ziua de 10 aprilie 2008 cu studiul si dezbaterea proiectului de lege 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgenţă  (PLx 

765/2007).  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 

iniţiative legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 PREŞEDINTE, 

          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                            Consilier  parlamentar:  

            Anca Chiser 
    Expert parlamentar 
           Alina Ailenei 
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