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Sinteza 
şedinţei Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 februarie  2011 

 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, şi-a 
început  lucrările în ziua de 15 februarie 2011. 

La lucrările Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17  februarie 2011 au fost prezenţi       
19 deputaţi din totalul de 20 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu 
Marin, Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, 
Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai 
Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. Domnul 
Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse de 
către domnul deputat Mihai Tudose,  preşedinte. 

  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Finanţelor Publice, doamnele 
Elena Anghel, director general adjunct şi Cătălina Niţu, şef serviciu. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.  Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Bosnia şi Herţegovina, 

semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul între România şi Bosnia 
Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo, la 20 
februarie 2001, PLx 7/2010 – fond. 

2. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la       
27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale Uruguayului, semnat la Montevideo, la       
23 noiembrie 1990, PLx 9/2011 – fond. 

3. Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de 
Dezvoltare Economică şi Socială a Românie  pe termen lung,  Pl-x 756/2010 - fond 

 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru ratificarea 
Protocolului între România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind 
amendamentele la Acordul între România şi Bosnia Herţegovina privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo, la 20 februarie 2001, PLx 7/2010 – fond. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna şef serviciu Cătălina Niţu, a 
prezentat pe scurt proiectul de lege. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului între România şi Bosnia şi Herţegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, 
privind amendamentele la Acordul între România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo, la 20 februarie 2001, în forma 
prezentată de iniţiator. 

  Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Orientale Uruguayului, semnat la Montevideo, la 23 noiembrie 1990, PLx 9/2011 – fond. 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna şef serviciu Cătălina Niţu, a 
prezentat pe scurt proiectul de lege. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 23 noiembrie 1990, în forma 
prezentată de iniţiator. 

 Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru instituirea 
obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a 
Românie  pe termen lung,  Pl-x 756/2010.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât potrivit dispoziţiilor art. 
138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, ,,Nicio cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare’’, iar din cuprinsul propunerii legislative nu reies cu 
claritate sursele de finanţare propuse pentru studiile avute în vedere şi nici impactul financiar 
estimat.

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 13 alin. (3) din propunerea legislativă intră în contradicţie cu 
prevederile art. 85 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform cărora „în caz de 
remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la 
propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului".

Conform celor menţionate, în cadrul constituţional actual, nu există posibilitatea demiterii 
de drept a unui ministru. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru instituirea 
obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a 
României pe termen lung. 

 
  Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 16  februarie 2011. Membrii Comisiei au aprobat 

următoarea ordine de zi:  
1. Propunere legislativă "Legea holdingului",  Plx 271/2010 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – studiu. 
 In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat în proxima şedinţă. 
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 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 17  februarie 2011.  
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind 

procedura insolvenţei, Pl-x 800/2010 – studiu. 
2.  Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind 

procedura insolvenţei, Pl-x 801/2010 – studiu. 
3. Propunere legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind 

procedura insolvenţei, Pl-x 802/2010 – studiu. 
 In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat în proxima şedinţă.  
  
 
 
 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

                                                SECRETAR, 

                                                 Horia Grama      

 
           Consilier parlamentar  
                   Anca Chiser 
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