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

din  zilele de 10 şi 12 februarie 2015 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 10 februarie 2015, începând cu orele 10,00 până la orele 13,00, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de 
privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor 
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  fond comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii, procedură de urgenţă, PL-x 442/2014, retrimitere din Plen 
în vederea noi examinări în fond  – studiu. 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului           
nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea 
„Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.,  fond comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci, procedură de urgenţă,  PL-x 538/2014 – studiu. 

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

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

din ziua de 10 februarie 2015, începând cu orele 14,00. 
Din totalul de 26 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 23 deputaţi. 

Domnii deputaţi Mihai Tudose, Andrei Dominic Gerea, respectiv, Gheorghe Udrişte au 
absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Marian Neacşu, vicepreşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Şedinţa Comisiei a avut 
următoarea ordine de zi: 

    1. Diverse: Dezbateri cu tema: “Strategia generală referitoare la sistemul 
asigurărilor din România” a Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

    2. Propunere legislativă "Legea antreprenorului social",           
Pl-x 547/2014 – fond. 
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    3. Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului şi contribuţiilor 
aferente veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură,           
Pl-x 598/2014 – aviz. 

    4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor 
nr. 31/1990, Pl-x 371/2014 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

    5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea 
nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, Pl-x 542/2014 – fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

     6. Propunerea legislativă privind economia socială, Pl-x 25/2014, retrimitere 
din Plen în vederea noi examinări în fond – fond comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii. 

    7. Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții:  Analiza anuală a creșterii pentru 2015           
- COM(2014) 902 final – examinare în fond. 

    8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca 
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor 
și Banca Europeană de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa           
- COM(2014) 903 final  – examinare în fond. 

 
Pe primul punct al ordinii de zi, Diverse: dezbateri cu tema: “Strategia 

generală referitoare la sistemul asigurărilor din România” a Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. 

La dezbatere, au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu, domnul Aurelian 
Vrânceanu, director cabinet şi domnul Paul Mitroi, director.    

Domnul vicepreşedinte Marius Vorniceanu le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele componente ale pieței asigurărilor din România și propunerile de strategii de 
acțiune pentru următoarea perioadă de timp. 

Astfel, domnul vicepreşedinte a subliniat faptul că, România are una dintre cele 
mai scăzute valori din Uniunea Europeană a densităţii asigurărilor, din cauza factorilor de 
influenţă, precum: nivelul de trai sub media UE, efectele crizei economice asupra 
comportamentului de consum al populaţiei, respectiv, cultura financiară.  

Domnul vicepreşedinte a prezentat principalele obiective ale sectorului           
asigurări-reasigurări cuprinse în Programul Strategic al Autorităţii de Supraveghere 
Financiară pe anul 2015. Astfel, în cadrul capitolului „Supraveghere şi control” se 
urmăreşte: crearea unui sistem de supraveghere şi control real şi eficient, alinierea la 
cerinţele Solvabilitate II prin implementarea supravegherii bazate pe riscuri şi 
comunicarea activă cu piaţa privind aplicarea acestui nou regim de reglementare şi 
supraveghere, respectiv crearea unui cadru de supraveghere care să contribuie la creşterea 
protecţiei consumatorilor de produse de asigurare. 

Domnul deputat Mihai Tararache a dorit să ştie ce măsuri va lua A.S.F. în legătură 
cu abuzurile făcute de unele societăţi de asigurare în ceea ce priveşte poliţele RCA care 
se adresează segmentului de vârstă cuprins între 18 și 30 ani.  
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Domnul vicepreşedinte al A.S.F. a dorit să precizeze faptul că, piaţa asigurărilor 
este o piaţă liberă, deci nu se pune problema de a impune un anumit preţ societăţilor de 
asigurări, însă A.S.F. poate să le solicite date cu privire la modalitatea de calcul al acestor 
prime de asigurare. De asemenea, A.S.F. poate să discute cu societăţile de asigurări 
pentru a le face să înţeleagă că, modul de calcul actuarial care are indici de corecţie mari, 
precum „vârsta”, „zona geografică”, „tipul de localitate”, trebuie schimbat. 

Domnii deputaţi Nicolae Alexandri, Horia Grama şi Aurel Vainer, au dorit să ştie 
dacă pentru valoarea RCA se poate stabili o limită maximă, respectiv minimă; dacă se 
poate interveni legislativ pentru a nu se mai permite societăţilor de asigurare să 
folosească un indice de corecţie, precum „vârsta”, care este discriminatoriu, la calculul 
primelor de asigurare; ce măsuri poate lua A.S.F. pentru a evita concurenţa neloială pe 
piaţa asigurărilor; problemele legate de PAID. 

Cu privire la RCA, domnul vicepreşedinte Vorniceanu a precizat că există analize 
aprofundate privind alte sisteme de calcul folosite la nivel internaţional. 

Domnul vicepreşedinte Vorniceanu a subliniat faptul că, PAID are, în principal, un 
rol social, de protecţie a populaţiei în faţa catastrofelor naturale specifice 
României. Misiunea PAID este cuprinderea în asigurare, pentru cele trei riscuri de 
catastrofă naturală (cutremur, inundaţii şi alunecări de teren), a tuturor locuinţelor din ţara 
noastră. 

Domnul vicepreşedinte Vorniceanu a precizat, de asemenea, că în momentul de 
faţă peste 80% din locuinţe sunt neasigurate în România, gradul de cuprindere în 
asigurare fiind de doar 18%. 

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu, a propus ca întru-un interval scurt de timp, 
de 2, maxim 4 săptămâni conducerea A.S.F. să propună membrilor Comisiei un set de 
modificări legislative imediate. De asemenea, domnul vicepreşedinte a propus ca,  pentru 
o perioada mai mare de timp, de maxim 3 luni, conducerea A.S.F. să vină cu propuneri de 
substanţă care să facă obiectul unor modificări legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă           
"Legea antreprenorului social", Pl-x 547/2014 – fond. 

 La dezbaterea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 
doamna secretar de stat Anca Ionescu şi doamna Erika Papp- consilier.  

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a propus amânarea pentru o săptămână a 
dezbaterilor asupra prezentei iniţiative legislative, deoarece s-a primit o solicitare în acest 
sens din partea membrilor Comisiei pentru industrii şi servicii,  în vederea analizării 
punctelor de vedere pe care le-au primit la Comisie. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra 
iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
eliminarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţile agricole, 
silvice şi din piscicultură, Pl-x 598/2014 – aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă 
prevederile articolului 13 din Legea responsabililății fiscal-bugetare nr. 69/2010,  cu 
modificările și completările ulterioare, conform cărora ,,în cazurile în care se fac 
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propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, se va 
elabora fișa financiară potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu 
modificarile și completările ulterioare, care trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre 
următoarele condiții: să aibă avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Consiliului 
fiscal, conform căruia impactul financiar a fost luat în calcul în prognoza veniturilor 
bugetare și nu afectează țintele bugetare anuale și pe termen mediu și să fie însoțită de 
propuneri de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor 
venituri bugetare. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul patru al ordinii de zi, respectiv pe punctul cinci au fost înscrise:           
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, 
Pl-x 371/2014 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
respectiv, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea 
nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, Pl-x 542/2014 – fond 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca iniţiativele 
legislative sa fie dezbătute împreună, deoarece au acelaşi obiect de reglementare. 

La dezbaterea celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Justiției, doamna Claudia Roșianu – consilier juridic, doamna 
Honoria Dumitrescu – consilier juridic, din partea Ministerului Finanțelor Publice, 
doamna Elena Georgescu – director general adjunct, iar din partea Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, doamna Anca Ionescu – secretar 
de stat și doamna Erika Papp – consilier. 

Doamna secretar de stat Anca Ionescu a dorit să precizeze faptul că, nu susţine 
adoptarea acestor iniţiative. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a afirmat că nu susține adoptarea celor două 
propuneri legislative. 

Domnul deputat Virgil Guran a spus că este de acord cu punctul de vedere al 
reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului de 
Afaceri, în sensul în care nu trebuie crescut cuantumul capitalului social pentru SRL-uri, 
însă doreşte un punct de vedere din partea ministerului cu privire la autorizarea 
societăţilor. Astfel, doreşte ca ministerul să precizeze care este durata şi numărul de 
autorizaţii necesare pentru înfiinţarea acestor societăţi comerciale. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii şi Mediului 
de Afaceri a precizat că a fost exprimat un punct de vedere în acest sens, într-un material 
trimis către Bruxelles. Astfel, conform datelor statistice, o societate comercială se poate 
înfiinţarea în maxim 3 zile. În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor ex ante, şi anume, 
primirea celor 15 autorizaţii în vederea obţinerii autorizării societăţii respective, fiecare 
autorizaţie, în parte, nu depăşeşte 3 luni. 

Domnul deputat Gheorghe Şimon a dorit să precizeze faptul că nu este de acord cu 
prevederile actuale în care capitalul social al unui S.R.L. este de 200 lei. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a spus că este de acord cu punctul de vedere 
al domnului deputat Gheorghe Şimon, de o majorare a capitalului social. De asemenea, 
domnul vicepreşedinte a spus că se impune înfiinţarea unei instituţii, cum era „ghişeul 
unic” care sa vină în întâmpinarea cerinţelor de simplificare a formalităţilor de autorizare 
a societăţilor. 
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În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și de către invitați, s-
a constatat că propunerile legislative nu se justifică întrucât în acest moment, la nivel 
european, sunt state care au optat pentru un capital social modic ca valoare. În  România, 
legiuitorul a optat, până în prezent, pentru o soluție care să asigure un acces facil la 
această formă de societate, valoarea capitalului social legal pentru societățile cu 
răspundere limitată fiind, actualmente, de 200 lei. 

De asemenea, trebuie acordată o importanță deosebită încurajării mediului de 
afaceri, prin sprijinirea întreprinzătorilor privați și stimularea liberei initiative, în scopul 
creșterii numărului de locuri de muncă. 

Totodată, în țările membre ale Uniunii Europene se înregistrează un curent în 
sensul reducerii plafonului minim al capitalului social subscris, abordare care se înscrie în 
linia demersurilor de înlăturare a barierelor în calea înființării firmelor, în special a celor 
cu care se confruntă antreprenorii tineri. 

Pe de altă parte, la angajarea unor raporturi contractuale, creditorii nu se bazează 
pe capitalul social al societății debitoare, ci, mai degrabă, pe evaluarea situațiilor 
financiare, a bunurilor societății sau a altor indicatori reprezentativi. 

Membrii  Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă și o abținere), să întocmească un Raport 
preliminar, pe care să îl transmită Comisiei juridice, de disciplină și imunități prin 
care să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 (Pl-x 371/2014) şi a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 
1990 privind societăţile comerciale (Pl-x 542/2014). 

Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
economia socială, Pl-x 25/2014, retrimitere din Plen în vederea noi examinări în fond 
– fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.  

Domnul vicepreşedinte Marian Neacşu a afirmat că membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au transmis Comisiei noastre un raport preliminar suplimentar 
de menținere a raportul comun iniţial de respingere a propunerii legislative. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să menţină raportul iniţial prin care 
au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind 
economia socială. 

Pe punctul şapte al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea  Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții:  Analiza 
anuală a creșterii pentru 2015  - COM(2014) 902 final – examinare în fond. 

La dezbaterea actului normativ european au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat Valentin Soneriu şi 
doamna Mihaela Toader – director general.   

Domnul secretar de stat le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
reglementări aduse prin aceast act normativ european. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
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de Investiții:  Analiza anuală a creșterii pentru 2015, pe care să-l  înainteze Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.  

Pe punctul opt  al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic 
și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un plan 
de investiții pentru Europa - COM(2014) 903 final  – examinare în fond. 

La dezbaterea actului normativ european au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat Valentin Soneriu şi 
doamna Mihaela Toader – director general.   

Domnul secretar de stat le-a prezentat membrilor Comisiei principalele 
reglementări aduse prin aceast act normativ european. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană 
de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa,  pe care să-l înainteze Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.                                                                                 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 12 februarie 2015, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 
                  1. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, PL-x 472/2014  – studiu; 

           2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii           
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România şi pentru completarea art. 4 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,           
Pl-x 510/2014 – studiu. 

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

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
  Marian NEACŞU 
                                               SECRETAR,   
                            Cornel ITU  
 

 
 

                    Şef serviciu 
                                                                                                                Graziella Segărceanu 

 
                           Consilier parlamentar:   
                                                                                                                          Alina Hodivoianu 
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