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

din  zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua 
de 24 octombrie 2016, începând cu ora 1600, în paralel cu ședința Plenului Camerei Deputaților, 
conform aprobării Biroului Permanent. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri toți deputații. 
Domnul deputat  Cristian Buican a fost înlocuit de doamna deputat  Maria Andreea Paul.  
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 
 

       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
           1. Dezbateri având tematica ”Piața RCA cu privire la autoturisme și autovehicule de 
transport”. 
 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de Supraveghere 
Financiară: domnul Mișu Negrițoiu – președinte, membru executiv al Consiliului A.S.F., domnul 
Marian Răducu Petrescu – director al Direcției juridice, Domnul Florin Golovatic – director al 
Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Asigurări – Reasigurări, respectiv, doamna Adriana 
Mihaela Matache - șef serviciu în cadrul Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Asigurări – 
Reasigurări, Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.): 
domnul președinte Vasile Ștefănescu, domnul Eugen Costan –secretar general, Asociației 
Societăților de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.): domnul președinte Cristian Muntean. 

Domnul președinte Mihai Tudose a dorit să-și exprime nemulțumirea în legătură cu modul 
în care ASF a administrat criza de pe piața RCA datorată profundelor nemulțumir i pe care le au 
transportatorii,  inclusiv marea majoritate a posesorilor de mașini. În România există aproximativ 
5,5 milioane de mașini , majoritatea polițelor de asigurare au fost încheiate la societățile ASTRA  
Asigurări, respectiv, Carpatica Asig. 
         De asemenea, domnul președinte Mihai Tudose  a afirmat că le va propune membrilor 
Comisiei declanșarea procedurii de revocare din funcție a președintelui al ASF, a domnului Mișu 
Negrițoiu, din cauza faptului că nimeni nu este mulțumit de activitatea acestuia, nici 
parlamentarii, nici transportatorii, nici posesorii de mașini cărora li se cer tarife mărite la RCA. 
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 În continuare, domnul președinte Mihai Tudose a dorit să ș tie care au fost cauzele și 
motivele care au stat la baza declanșării procedurii   de intrare în insolvență a celor două societăți 
de asigurare, Astra și Carpatica, în condițiile în care ambele societăți aveau lichiditățile necesare 
pentru a onora toate polițele de asigurare. De asemenea, domnul președinte Mihai Tudose a spus 
că dorește să știe care este situația cu Fondul de garantare, câte polițe au fost onorate și câte nu au 
fost încă luate în calcul pentru a fi plătite. 
 Domnul Mișu Negrițoiu, președintele  Autorității de Supraveghere Financiară, a precizat 
faptul că nemulțumirile apărute în rândul transportatorilor vis a vis de creșterea cu 30% a tarifelor 
RCA, nu sunt justificate deoarece ajustările tarifelor nu au fost atât de mari. De asemenea, domnul 
președinte Mișu Negrițoiu, a spus că ASF a luat măsuri de remediere a acestei situații, în sensul în 
care, în acest moment situația cu tarifele maximale s-a modificat, acestea scăzând semnificativ.   
 Domnul președinte Mișu Negrițoiu a dorit s ă sublinieze faptul că modificările legislative 
propuse de Guvern în anul 2015 reprezintă o inițiativă extraordinară, care a condus la eliminarea 
disfuncționalităților de pe piața de capital, respectiv, cea a asigurărilor. 
 Domnii deputați au dorit să sublinieze faptul că sunt nemulțumiți în legătură cu formula de 
calcul găsită de ASF pentru tarifele maximale cu privire la RCA. 
 Domnul președinte Mișu Negrițoiu a precizat că toate calculule și s ituațiile făcute de către 
ASF cu privire la noile tarife RCA, au ținut cont de expertiza unui consultant independent, 
internațional, care a confirmat faptul că toate aceste demersuri sunt corecte și profesioniste. 
 Doamna deputat Andreea Paul le-a propus domnilor deputați inițierea declanșării procedurii 
de revocare a președintelui ASF. 
 De asemenea, doamna deputat Andreea Paul a dorit să sublinieze faptul că, din partea ASF 
aștepta în scris răspunsurile la întrebările pe care le-a adresat autorității, așa cum se convenise  la 
ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, la care a participat și  domnul președinte Mișu 
Negrițoiu. 
 Doamna deputat Andreea Paul a atras atenția domnilor deputați asupra condițiilor în care au 
apărut cazurile de faliment, destul de controversate, ale societăților de asigurări cu capital 
românesc, și anume, Astra, respectiv, Carpatica. 
 Domnul președinte Mișu Negrițoiu a precizat că răspunsurile ASF la întrebările doamnei 
deputat au fost transmise în cursul zilei. 
 De asemenea domnul președinte Mișu Negrițoiu a dorit să precizeze faptul că , tot ceea ce a 
întreprins, în calitate de Președinte al autorității, a fost legal și profesionist așa cum reiese și din 
raportul de activitate al autorității  și  raportul evoluției de piață, pe care le-a prezentat, anterior, 
domnilor deputați. 

Reprezentantul Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România 
(C.O.T.A.R.),  domnul președinte Vasile Ștefănescu, a făcut o scurtă prezentare a istoriei evoluției 
RCA, din ultimul an,  și impactul negativ al creșterii substanțiale a RCA asupra domeniului 
transportatorilor din România. De asemenea, domnul președinte al C.O.T.A.R., Vasile Ștefănescu, 
a precizat faptul că, după perioade în care se ajungea la o înțelegere cu ASF în privința tarifelor 
maximale RCA, din nou apăreau perioade de criză în care cele două entități se găseau pe poziții 
diferite, în ceea ce privește RCA -ul. În aceste condiții, Confederația Operatorilor și 
Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) și-a exprimat totala nemulțumire cu 
privire la aceste aspecte, recurgând deseori și la greve și manifestări în fața A.S.F. -ului. 

Reprezentantul Asociației Societăților de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.), domnul 



 3 

președinte Cristian Muntean, a dorit să precizat faptul că întâmpină greutăți cu privire la 
procedura de recuperare a contravalorii reparațiilor mașinilor, efectuate în baza polițelor de 
asigurare. 
 Domnul președinte Mihai Tudose  le-a propus domnilor deputați  inițierea declanșării 
procedurii de revocare a președintelui ASF. 
 Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de inițiere a  procedurii de 
revocare a domnului Mișu Negrițoiu, din funcția de Președinte al ASF. Propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii și 
servicii, din Camera Deputaților, şi-au desfășurat lucrările în ședință comună, în ziua de 25 
octombrie 2016, începând cu ora 1000, în paralel cu șe dința Plenului Camerei Deputaților, 
conform aprobării Biroului Permanent. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
au participat  la dezbateri toți deputații. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat               
Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv, 
de domnul deputat Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii. 

 
       Şedinţa comună a  celor două Comisii a avut următoarea ordine de zi: 

1. Audieri cu tema: ”Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, 
sub pavilion național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului 
de produse românești pe piețele țintă” - ședință comună cu Comisia pentru industrii și servicii, 
din Camera Deputaților.  

 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea  Ministerului Economiei, 

Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: domnul Costin Grigore Borc – ministru, domnul 
secretar de stat Vlad Vasiliu, doamna Iuliana Mihai – secretar general adjunct, domnul director 
Cristian Cutaș, doamna consilier Anca Ștefănescu și doamna Loredana Popescu – consilier 
personal, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte Bogdan Pușcaș. 

Domnul președinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a problemelor semnalate în 
cadrul ședințelor anterioare ale Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare de 
reprezentanții asociațiilor/organizațiilor, beneficiari ai programului de promovare a exportului. 

Domnul președinte Mihai Tudose le-a propus membrilor celor două Comisii efectuarea unei 
anchete parlamentare cu tema ,,Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, 
sub pavilion național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de 
produse românești pe piețele țintă", având ca termen pentru depunerea Raportului, data de 25 
noiembrie 2016. 

Supusă la vot, propunerea domnului președinte Mihai Tudose a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
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Domnul ministru Costin Grigore Borc le-a prezentat membrilor celor două Comisii 
principalele lacune legislative în ceea ce privește implementarea programului de promovare a 
exportului.  

Astfel, domnul ministru Costin Grigore Borc a spus că la nivel de minister, ca și entitate 
desemnată a se ocupa de implementarea acestui program, se ocupă un număr foarte mic de 
persoane, 6 angajați , din partea Departamentului de promovare a investițiilor și comerț ului, 
aceștia având și alte atribuții în cadrul ministerului.   

Este necesară o creștere substanțială a capacității administrative la nivel de minister sau 
crearea, în urma unei modificări legislative, altei entități autonome, care să se ocupe de 
implementarea acestui program, dat fiind numărul de acțiuni, în medie  90 acțiuni pe an. În anul 
2015 au fost organizate 47 de evenimente, iar în cursul anului 2016 au fost organizate 41 de 
evenimente. 

Domnul președinte Iulian Iancu a dorit să știe de ce ministerul nu le prezintă 
asociațiilor/organizațiilor beneficiare ale acestui program de promovare a exportului, din timp, cu 
cel puțin 1 an înainte, programul detaliat, cu toate acțiunile din domeniu, pentru ca toate entitățile 
beneficiare ale acestui program să aibă timp să-și exprime opțiunea de a participa, respectiv, să se 
pregătească pentru evenimentul respectiv. 

Domnul ministru Costin Grigore Borc a spus că, în lipsa unui buget multianual, ministerul 
nu are posibilitatea să pregătească un calendar cu privire la organizarea evenimentelor,  cu 1 an sau 
2 înainte. 

Membrii celor două Comisii au fost de acord, în unanimitate, că este necesar a se ajunge la 
un numitor comun în ceea ce privește un concept integrat, care să definească România, cu privire la 
principalele tipuri de târguri, în func ție de domeniu.                             

În continuare, domnul președinte Mihai Tudose a precizat faptul că, prin ancheta 
parlamentară se urmărește modificarea cadrului legal existent, prin elaborarea unor propuneri de 
îmbunătăţire a reglementărilor privind susținerea și promovarea exportului, cu finanțare de la 
bugetul de stat, respectiv, dispunerea măsurilor ce se impun în vederea soluționării eventualelor 
aspecte negative constatate cu prilejul derulării anchetei parlamentare. 
 Domnul președinte Mihai Tudose a subliniat faptul că, membrii celor două Comisii vor 
solicita, cu prilejul audierilor din cadrul ședinț elor comune, informații din partea entităților 
implicate în implementarea dispozițiilor ce fac obiectul anchetei parlamentare,  și anume,  
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul ui Finanțelor 
Publice, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Consiliul ui de Export, precum și de la 
reprezentanții asociațiilor/organizațiilor beneficiare ale acestui program de promovare a exportului. 

Membrii celor două Comisii au solicitat reprezentanților celor două instituții invit ate, ca 
până vineri, 28 octombrie 2016, să transmită toate propunerile de modificare a legislației în 
materie, în vederea găsirii unei soluții legislative pentru re medierea problemelor apărute în 
derularea programului de promovare a exportului.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
25 octombrie 2016, în intervalul orar 1330-1800 . 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri toți deputații. 
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 
         Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
           1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr.51/2006, PL-x 674/2015- AVIZ.  

La primul punct al ordinii de zi

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că, iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, potrivit 
reglementărilor alin. (3) al art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
,,Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin 
abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.(...)." Mai 
mult decât atât, „eliminarea” de la abrogare a unei dispoziţii nu este prevăzută în normele de 
tehnică legislativă.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea alineatului (1) al articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal),  Pl-x 459/2016- AVIZ. 

Domnul președinte Mihai Tudose a propus avizarea negativă a inițiativei legislative . 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua 
de 26 octombrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630, cu următoarea ordine de 
zi: 
            1. Propunerea legislativă „Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 - FOND comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 - FOND comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii – 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 în ziua 

de 27 octombrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea ordine de zi: 
           1. Propunerea legislativă „Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 - FOND comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 - FOND comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o 

şedinţă ulterioară.   
 

      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE            SECRETAR,  
                              Cornel ITU       
                                           Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                         Alina Cristina Hodivoianu   
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