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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 18 iunie 2008  
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 18 iunie 2008. 

 La lucrările Comisiei, 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. 

 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii 

Ministerului Economiei si Finanţelor, domnii: Eugen Teodorovici, secretar de 

stat, Dan Pantea, director general adjunct, doamnele Cornelia Petreanu, director 

general, Cătălina Meliţă, director general, Lucica Diaconescu, şef serviciu şi 

Ruxandra Nistor, consilier juridic, reprezentantul Ministerului Sănătăţii Publice, 

domnul Radu Valentin, director, reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului, domnii Constantin Botez, vicepreşedinte, precum şi 

reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice, domnii Codrin Vulcu, director si Bogdan Olaru, director 

adjunct. 
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  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I. ÎN FOND: 

 1. Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor             

(PLx 765/2007). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 

privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 

electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.                    (PLx 

108/2008). 

 

II. IN AVIZARE: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare     (Plx 

92/2008). 

2. Propunere legislativă privind concordatul preventiv (Plx 131/2008). 

3. Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a 

creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra 

unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita          

(PLx 145/2008). 

4.  Propunere legislativă privind modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 

85/2006, privind procedura insolvenţei (Plx 169/2008). 

5.  Proiectul de Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea 

comparativă (PLx 183/2008). 

6.  Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată (Plx 188/2008). 



 3

7.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE  

(PLx 204/2008). 

8.  Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "PETROM" -S.A. 

Bucureşti  (Plx 220/2008). 

9.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG             nr. 

34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii  (Plx 224/2008). 

        10. Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din             

OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006  (Plx 294/2008). 

11.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii (Plx 313/2008).  

12.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii              

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Plx 315/2008). 

 

  Şedinţa Comisie a început în ziua de 18 iunie 2008 cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  

 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (PLx 765/2007). 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei 

faptul că nu este prezent niciun reprezentant al Ministerului Economiei si 

Finanţelor. Domnia sa a propus amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege, 

deoarece, având implicaţii majore asupra economiei naţionale, nu se pot lua 

decizii în absenţa punctului de vedere al MEF.  
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a  propus amânarea dezbaterilor acestui 

proiect de lege, supusă la vot propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus înaintarea unei adrese către 

Ministrul Economiei si Finanţelor, domnul Varujan Vosganian pentru a semnala 

absenta reprezentanţilor ministerului pe care îl conduce de la această dezbatere, 

precum şi reamintirea deciziei anterioare a Comisiei, de a nu mai lua în dezbatere 

acele proiecte de lege sau iniţiative care nu sunt susţinute în faţa membrilor 

Comisiei de un reprezentant cu rang de minim secretar de stat. 

 Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru 

modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 

societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 

"Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. (PLx 108/2008). 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Constantin Botez, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, 

afirmând faptul că proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării 

societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 

„Electrica Moldova” - S.A. şi „Electrica Oltenia” - S.A., aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 277/2005, în scopul prelungirii termenului până la care salariaţii, 

membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la 

Societăţile Comerciale „Electrica Moldova” - S.A. şi „Electrica Oltenia” - S.A. 

pot achiziţiona acţiuni reprezentând un procent de 10% din capitalul social al 

acestor societăţi comerciale, întrucât termenul prevăzut în ordonanţă a expirat la 

data de 31 decembrie 2007.    
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea 

prezentei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 La punctul 1, în avizare a fost înscrisă  propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 92/2008). 

 Luând act de absenţa iniţiatorilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a 

propus amânarea dezbaterilor acestui  proiect de lege.  Supusă la vot, 

propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 2, în avizare a fost înscrisă  propunerea legislativă privind 

concordatul preventiv (Plx 131/2008). 

Domnul deputat Mircea Grosaru, în calitate de iniţiator al acestei propuneri 

legislative a mai spus că reorganizarea judiciară, în modul în care  a fost 

reglementată şi aplicată în România, este inutilă. Legea română a insolvenţei 

reglementează ca proceduri de acoperire a pasivului unui debitor aflat în 

insolvenţă o procedură de reorganizare judiciară (cu varianta lichidării pe bază de 

plan) şi o procedură de faliment. Statistica Uniunii Naţionale a Practicienilor în 

Reorganizare şi Lichidare din România pe anul 2004 relevă faptul că în 10% din 

cazurile de insolvenţă declarate de tribunale a fost  confirmat un plan de 

reorganizare judiciară. Cazurile în care reorganizarea judiciară a dat rezultatul 

scontat (redresarea debitorului) au fost şi mai restrânse ca număr: doar în 1,5% 

din cazuri debitorul şi-a reluat activitatea în noile condiţii oferite de redresare. 

Celelalte cazuri de reorganizare judiciară au eşuat în faliment. 

Domnia sa a mai spus că una dintre cele mai mari probleme actuale ale 

procedurilor de insolvenţă în România este lipsa de celeritate. Aceasta ar putea fi 

practic rezolvată prin reducerea drastică a intervenţiei judecătorului. Cel care va 

superviza procedura de votare a concordatului, care va încerca să aducă părţile la 

un compromis acceptabil şi care va superviza executarea de către debitor a 

concordatului va fi conciliatorul, un particular care va fi remunerat pentru această 

activitate. Acest conciliator este un profesionist, practician în procedurile de 
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insolvenţă, membru al unui corp profesional ce îşi ghidează activitatea după un 

cod deontologic strict. 

Domnia sa a mai spus că legea concordatului preventiv ar trebui să instituie 

un mecanism contractual şi legal menit a da posibilitatea unui debitor onest, aflat 

în dificultate financiară, de a evita insolvenţa. Este vorba despre un debitor 

victimă a unor conjuncturi nefavorabile, dar care merită protecţie, întrucât 

afacerea sa are şanse de redresare, în beneficiul salariaţilor săi, al creditorilor săi 

(inclusiv statul, pentru creanţele bugetare), al comunităţii locale şi al său personal. 

Legea nu va avea ca ţintă decât întreprinderile medii şi mari având în vedere că 

obiectul de activitate al acestora este greu de reorientat, datorită specializării 

presupuse de dimensiunile întreprinderii precum şi de faptul că dispariţia acestora 

prin faliment poate avea consecinţe nefavorabile pentru întregul mediu social şi 

economic în care activează, începând cu salariaţii, comunitatea locală, statul sau 

furnizorii. 

Domnia sa a mai spus că vechea reglementare a falimentului din Codul 

Comercial cuprindea două măsuri speciale de prevenţie, suspendare sau 

întrerupere, menite a evita efectele falimentului: moratoriul şi concordatul 

falimentar. Dreptul interbelic a cunoscut şi instituţia concordatului preventiv, dar 

această prevedere a fost abrogată în anul 1938 (moratoriul fiind repus în vigoare) 

tot datorită slabelor rezultate în practică. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 3, în avizare a fost înscris proiectul de Lege pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind 

unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe 

platformele industriale Arad şi Harghita (PLx 145/2008). 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Constantin Botez, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, 

subliniind faptul că prin ordonanţa de urgenţă de înfiinţare a acestei societăţi, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea 518/2003, nu s-a prevăzut şi 

posibilitatea, ca ulterior înfiinţării societăţii comerciale, acţiunile deţinute la 

aceasta să poată fi transferate către altă autoritate. Faţă de acest aspect, prin 

actualul proiect de lege, se propune completarea OUG 31/2003, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 518/2003, cu prevederea ca Ministerul 

Sănătăţii Publice să poată transfera acţiunile deţinute în numele său către o altă 

autoritate. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 4, în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă privind 

modificarea art.6 şi art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei 

(Plx 169/2008). 

Domnul deputat Mircea Grosaru, în calitate de iniţiator al acestei propuneri 

legislative a dorit să sublinieze faptul că reprezintă o prioritate pentru România 

crearea secţiilor specializate de insolventă în cadrul tribunalelor din razele curţilor 

de apel, la fel ca şi crearea secţiilor specializate precum tribunalele pentru minori, 

tribunalele muncii etc. 

Domnia sa a mai spus că, din practică, s-a dovedit faptul că anumite secţii 

nu îşi justifică activitatea datorită unui număr foarte redus de dosare de 

insolvenţă, volumul fiind insuficient, în condiţiile în care procedura insolvenţei 

este o procedură judiciară specială. Această măsură este impusă şi de faptul că la 

nivelul tribunalelor specializate în privinţa aplicării uniforme a acestora s-au 

constatat disfuncţionalităţi mai ales în ceea ce priveşte problema 

incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a luat act de absenţa de la dezbaterile 

Comisiei asupra acestei iniţiative legislative a reprezentanţilor Ministerului 

Justiţiei, şi a propus înaintarea unei adrese către Ministrul Justiţiei, domului 

Cătălin Predoiu, pentru a-i semnala acest lucru. Supusă la vot, propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi.  
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 În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Iuliu Nosa a formulat un 

amendament la art.6, care supus la vot au fost aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, cu un amendament admis. Supusă la vot, propunerea a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 5, în avizare a fost înscris proiectul de Lege privind 

publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (PLx 183/2008). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

general adjunct Dan Pantea, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, 

subliniind faptul că publicitatea poate depăşi frontierele statelor membre ale 

Uniunii Europene, având astfel un efect direct asupra bunei funcţionări a pieţei 

interne.  

Domnia sa a mai spus că, la momentul actual, în plan naţional, domeniul 

publicităţii este reglementat de Legea nr.148/2000 privind publicitatea, cu 

modificările şi completările ulterioare, act normativ ce cuprinde – printre altele şi 

dispoziţii privind publicitatea înşelătoare  şi publicitatea comparativă ilegală.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

general adjunct Dan Pantea, a mai spus că proiectul actului normativ de faţă îşi 

propune transpunerea prevederilor Directivei 2006/114/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului UE din 12 decembrie 2006 privind publicitatea 

înşelătoare şi comparativă. Principalele aspecte care fac obiectul reglementarii se 

referă la o mai bună funcţionare a pieţei interne a UE şi asigurarea unui mediu 

concurenţial normal din punct de vedere al loialităţii competiţiei, în care agenţii 

economici să folosească mijloace publicitare decente, oneste şi legale în scopul 

promovării produselor şi serviciilor lor – prin armonizarea dispoziţiilor legale 

naţionale privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă; o mai mare 

protecţie a comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi a consecinţelor 

defavorabile ale acesteia şi stabilirea condiţiilor în care publicitatea comparativă 

este permisă; definirea unor termeni şi introducerea unor noţiuni şi instituţii noi; 

reevaluarea şi sistematizarea criteriilor legale minime şi obiective pentru a 
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determina caracterul înşelător al publicităţii; reglementarea mai clară a procedurii 

de sesizare a încălcărilor reglementarilor în domeniul publicităţii înşelătoare şi 

publicităţii comparative, a modului de soluţionare a sesizărilor, precum şi a 

controlului juridic al acestora.  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul director 

general adjunct Dan Pantea, a mai spus că prezentul proiect de act normativ 

protejează în mod direct interesele economice ale comercianţilor şi indirect 

consumatorii împotriva publicităţii înşelătoare şi a publicităţii comparative 

ilegale. Reglementarea stabileşte interdicţia publicităţii înşelătoare în relaţiile 

dintre comercianţi şi condiţiile în care publicitatea comparativă este permisă. În 

ce o priveşte pe aceasta din urmă, regula în materie este că aceasta este în 

principiu permisă, publicitatea comparativă putând reprezenta un mijloc legitim şi 

eficient de informare a consumatorilor, în avantajul acestora, atunci când se 

compară caracteristici esenţiale, relevante, verificabile şi reprezentative ale 

produselor sau serviciilor oferite şi nu este înşelătoare. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea favorabilă a iniţiativei 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 6, în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată (Plx 188/2008). 

 Domnul deputat Petru Lakatos, înlocuind iniţiatorii acestei iniţiative 

legislative, a făcut o scurtă prezentare a acesteia, subliniind dorinţa de 

îmbunătăţire a cadrului legislativ al mediului economic, prin reducerea 

procedurilor stabilite în prezent de lege pentru radierea societăţilor comerciale. 

Domnia sa a subliniat faptul că radierea societăţilor comerciale care nu 

îndeplinesc condiţiile cerute de lege (depunerea bilanţurilor, organe  statutare, 

sediu şi capital social etc.) este o acţiune binevenită.  

 Domnia sa a spus că, în vederea evitării situaţiilor în care unele societăţi 

funcţionale au fost dizolvate a fost iniţiată prezenta propunere legislativă care 

obligă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului să notifice acţionarii unor 

societăţi despre intenţia sa de a solicita tribunalului dizolvarea societăţii, aceasta 
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fiind o modalitate de a preveni recursuri la hotărârea de dizolvare, precum şi 

cheltuieli inutile cu lichidarea unor societăţi comerciale viabile. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a spus că, după opinia sa, prin această 

propunere s-ar deschide drumul spre haos, deoarece există un număr foarte mare 

de societăţi comerciale care nu îşi îndeplinesc aceste obligaţii, iar obligarea, prin 

lege, a Registrului Comerţului de a notifica toţi acţionarii acestor societăţi, ar 

bloca practic activitatea acestui oficiu. Pe de altă parte, în cazul societăţilor pe 

acţiuni, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se află în imposibilitatea 

îndeplinirii obligaţiei de a notifica  acţionarii, întrucât nu deţine datele necesare 

acestui scop. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi    

(1 vot împotrivă şi 3 abţineri). 

 La punctul 7, în avizare a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2008 privind cadrul financiar general 

pentru fondul de participare JEREMIE  (PLx 204/2008). 

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul secretar de 

stat Eugen Teodorovici, a subliniat, în prezentarea făcută acestui proiect, că, 

odată cu aderarea la UE, România dispune de resursele Fondului European de 

Dezvoltare Regională şi intenţionează să aloce o parte a acestor resurse 

îmbunătăţirii accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii pe 

cuprinsul întregii ţări. Astfel, la iniţiativa Comisiei Europene, a Fondului 

European de Investiţii şi a Băncii Europene de Investiţii a fost înfiinţat fondul de 

participare Jeremie în Romania (Resurse europene comune pentru întreprinderile 

mici si mijlocii). 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea favorabilă a iniţiativei 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 8, în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă de 

modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 

Naţionale a Petrolului "PETROM" -S.A. Bucureşti  (Plx 220/2008). 
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În lipsa iniţiatorilor, reprezentantul AVAS, domnul vicepreşedinte 

Constantin Botez, a făcut o scurtă prezentare a acesteia, subliniind faptul că  

propunerea de modificare a dispoziţiilor art.15 din Legea nr.555/2004 privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 

Bucureşti nu se justifică, deoarece orice modificare a prezentei legi duce implicit 

la modificarea unilaterală a contractului, întrucât Legea nr.555/2004 a aprobat 

contractul de privatizare al Petrom şi textele sale reiau conţinutul clauzelor 

acestui contract. În aceste condiţii, intervenţiile legislative asupra legii de 

aprobare a contractului de privatizare atrag modificarea unilaterală a acestuia şi, 

în toate cazurile, cumpărătorul are dreptul la despăgubiri. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 La punctul 9, în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii  (Plx 224/2008). 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice, domnul director Codrin Vulcu, a dorit să 

sublinieze că propunerea legislativă nu se justifică, întrucât textul propus pentru 

alin. (2) al art. 178 ar avea ca efect favorizarea operatorilor economici din ţara 

noastră prin menţionarea acestora, în mod distinct faţă de ceilalţi operatori 

economici, obligând autorităţile contractante ca, atunci când stabilesc cerinţele de 

calificare, să nu se raporteze la obiectul contractului conform principiului 

proporţionalităţii, ci la situaţia sau capacitatea operatorilor economici din 

România. Acest fapt ar fi în contradicţie cu prevederile Directivelor 2004/17/EC 

şi 2004/18/EC care au ca scop tocmai eliminarea tratamentului preferenţial 

acordat operatorilor economici locali (din statul membru) şi ar conduce, în mod 

implicit, la încălcarea principiilor consacrate prin Tratatul de instituire a 

Comunităţii Europene. 

Pe de altă parte, în subsidiar, iniţiativa legislativă conţine noţiuni care nu 

pot fi cuantificate sau definite cu exactitate. Folosirea sintagmei „blocarea 
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participării firmelor româneşti” poate conduce la dificultăţi practice de 

interpretare având în vedere faptul că nu există, din punct de vedere al situaţiei 

economice şi financiare sau al capacităţii tehnice şi/sau profesionale, un nivel 

corespunzător pentru toţi operatorii economici din România. 

De asemenea, textul alin. (2) al art. 179 prin care se propune introducerea 

unei restricţii de a subcontracta mai mult de 10% din valoarea contractului fără a 

ţine seama în mod obiectiv de fiecare situaţie în parte reprezintă o măsură 

contrară interesului public şi libertăţilor fundamentale acordate prin Tratatul de 

instituire a Comunităţii Europene. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 10, în avizare a fost înscrisă  propunerea legislativă pentru 

completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 

15 mai 2006  (Plx 294/2008).  

Reprezentantul ANRMAP, domnul director Codrin Vulcu, a dorit să 

sublinieze că propunerea legislativă nu se justifică, întrucât  introducerea 

obligativităţii achitării unei taxe de timbru la depunerea contestaţiei în faţa 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este neconstituţională 

deoarece art. 21 alin. (4) din Constituţia României, republicată, prevede faptul că 

accesul la jurisdicţiile speciale administrative este gratuit şi facultativ. Aceste 

principiu al gratuităţii jurisdicţiilor a fost preluat şi de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pe de altă parte, exercitarea abuzivă a dreptului de a depune contestaţii în 

cadrul procedurii de atribuire îndreptăţeşte autoritatea contractantă şi la măsuri 

reparatorii care, la solicitarea autorităţii contractante, pot fi acordate acesteia de 

către instanţele de judecată. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul 11, în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Plx 313/2008).  

 Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să adauge faptul că motivul care a 

stat la baza acestei iniţiative legislative este bun, dar soluţia propusă nu va face 

decât să complice modul de organizare a licitaţiilor, în acelaşi timp nefiind 

conformă cu legislaţia europeană. 

Reprezentantul ANRMAP, domnul director Codrin Vulcu, a subliniat 

faptul că propunerea legislativă nu se justifică, întrucât  încalcă legislaţia română 

în materie de achiziţii publice, respectiv Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care asigură 

transpunerea completă a acquis-ului comunitar referitor la acest domeniu, mai 

exact a celor mai recente Directive ale Uniunii Europene în domeniu (Directiva 

2004/17/CE şi Directiva 2004/18/CE). Aşadar, propunerea legislativă nu numai 

că încalcă prevederile directivelor europene din domeniul achiziţiilor publice, dar 

este în măsură să genereze în practică anomalii menite să împiedice atribuirea 

contractelor de achiziţii publice. 

Pe de altă parte, din perspectiva definiţiei preţului estimat (preţul prevăzut 

în studiul de fezabilitate), propunerea legislativă nu este aplicabilă din punct de 

vedere practic, întrucât stadiul de fezabilitate poate fi regăsit doar în cazul 

contractelor de lucrări, fiind omise contractele de furnizare şi contractele de 

servicii.  

 Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să ştie dacă iniţiativa ANRMAP de 

modificare şi completare a legislaţiei româneşti în vigoare, anunţată de 

reprezentantul acestei agenţii cu un timp în urmă, a fost finalizată. 

 Reprezentantul ANRMAP, domnul director Codrin Vulcu a răspuns că, 

propunerile ANRMAP se află în dezbaterea comisiei specializate din Camera 
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Deputaţilor şi au fost înregistrate până acum peste 300 de amendamente, care 

îngreunează procesul legislativ. 

 În urma dezbaterilor, s-a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi    

(1 vot împotrivă şi o abţinere). 

 La punctul 12 în avizare a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal                (Plx 

315/2008). 

 Reprezentanta Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general Cornelia Petreanu, a subliniat faptul că ministerul este de acord cu al 

doilea punct al  propunerii legislative,  dar propune eliminarea primului punct 

introdus de această propunere, având în vedere faptul că această prevedere există 

deja in legislaţia naţională, în cadrul altor acte normative. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei şi-au însuşit această propunere, ca 

amendament al Comisiei. Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

S-a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, sub rezerva ca, la 

Comisia sesizată în fond să se elimine dispoziţiile nou introduse prin litera (i1). 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
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