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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2012 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a început 
lucrările în ziua de 19 iunie 2012. 

  În data de 19 iunie, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au participat 20 deputaţi şi anume: Mihai Tudose, 
Mihai Doru Oprişcan, Horia Grama, Viorel Arion, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, 
Andrei Dominic Gerea, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, 
Viorel Palaşcă,  Adrian Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, 
Iacob Strugaru Stelică, Mihaela Ioana Șandru, Horia Teodorescu, Valerian Vreme. 
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul 
deputat Dan Nica a absentat de la lucrările Comisiei. 

 În zilele de 20 şi 21 iunie, din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au participat 19 deputaţi şi anume: Mihai 
Tudose, Mihai Doru Oprişcan, Horia Grama, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, 
Andrei Dominic Gerea, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, 
Viorel Palaşcă,  Adrian Popescu, Dan Păsat, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, 
Iacob Strugaru Stelică, Mihaela Ioana Șandru, Horia Teodorescu, Valerian Vreme. 
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul 
deputat Dan Nica a absentat de la lucrările Comisiei. 
              Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai 
Tudose. 
 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții Ministerul 
Finanțelor Publice, doamna Mariana Nițu, director general adjunct  și doamna Irina 
Avram, șef serviciu. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv 
dezvoltarea regională, procedură de urgenţă, PL-x  139/2012 – raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către 
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Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe 
căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, 
procedură de urgenţă, PL-x 243/2012 -  aviz. 
              La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de 
ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, procedură de 
urgenţă, PL-x  139/2012 – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

Guvernul prin adresa nr. 3999/DRP din data de 5 iunie 2012 a comunicat 
celor două Comisii menţinerea punctului de vedere de aprobare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual 
având ca obiectiv dezvoltarea regională, în forma adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat faptul că membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât să întocmească raport de aprobare în forma 
adoptată de Senat, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Irina Avram, șef 
serviciu, a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege supus dezbaterii  
respectiv aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de 
ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în sensul introducerii 
unor  modificări, cum ar fi  faptul că ajutorul de stat regional pentru proiectul de 
investiţii destinat  procedurii de automobile şi pentru proiectul de investiţii destinat 
producerii de motoare se plafonează la un total de maxim 75 milioane euro.  

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Irina Avram, șef 
serviciu a adăugat faptul că valoarea totală a investiţiilor Ford realizate la Craiova 
pentru care se acordă ajutor de stat regional este de 869,09 milioane euro, din care 
331,35 milioane euro cheltuieli eligibile iar perioada de implementare a investiţiilor se 
extinde cu 3 luni faţă de perioada prevăzută iniţial, până la 31 decembrie 2012. 

O altă modificare propusă prin acest proiect de lege este cea de instituire a 
unui mecanism de ajustare şi recuperare corespunzătoare, conform prevederilor legale 
în vigoare, a ajutorului de stat aferent fiecărui proiect de investiţii, proporţional cu 
gradul de nerealizare a producţiei de automobile/motoare faţă de producţia estimată în 
planul de afaceri revizuit.  

Domnia sa a mai afirmat faptul că, Societatea Comercială FORD 
ROMÂNIA - S.A. va contribui la dezvoltarea regională prin plata de taxe şi impozite 
la bugetul general consolidat în perioada  2008-2017, conform prevederilor legale, în 
valoare totală estimată de 341,9 milioane euro.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 
individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în forma adoptată de Senat. 
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 La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în 
acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate 
„C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor Ferate Române, procedură de urgenţă,              
PL-x 243/2012 -  aviz. 

Guvernul prin adresa nr. 3999/DRP din data de 5 iunie 2012 a 
comunicat Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare menţinerea 
punctului de vedere de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 
privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania 
Națională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate 
române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în forma 
adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

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

lucrările în ziua de  20 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei, Pl-x 440/2010 – studiu. 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 138 din Legea             

nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei,   PL-x 338/2011 – studiu. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,  
PL-x 414/2011– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
dezbaterea pe marginea iniţiativelor legislative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 
      Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a continuat 
lucrările în ziua de  21 iunie 2012, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice,             
PL-x 644/2011– studiu. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr.178/2010 a 
parteneriatului public-privat, PL-x 79/2012– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca 
dezbaterea pe marginea iniţiativelor legislative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 
 

   PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
                                                 SECRETAR,     
                                                      Horia GRAMA 

 
 Consilier parlamentar      

        Anca Chiser 
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