
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                         Bucureşti,  06.10.2016 
                        Nr. 4c-1/224 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 4, 5 și 6 octombrie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 4 octombrie 2016, în intervalele orare 1115-1300, respectiv, 1530-1800.  
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, au participat  la dezbateri 22 deputați. 
Domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, a absentat de la lucrările ședinței. 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Horia Grama, preşedintele de 

ședință.               
       Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
           1.  Propunerea legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările 
ulterioare, Pl-x 381/2016- AVIZ;  

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal ,  
Pl-x 382/2016- AVIZ;  

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
- Codul fiscal,  Pl-x 383/2016- AVIZ;  

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
- Codul fiscal,  Pl-x 385/2016- AVIZ;  
           5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 161 /2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, PL-x 387/2016- AVIZ. 
             

La primul punct al ordinii de zi

La dezbaterea acestui punct au participat, în calitate de invitați, din partea  Băncii 
Naționale a României: doamna Angela Dimonu - șef serviciu și doamna Raluca Russe – 
consilier juridic.  

 a fost înscrisă propunerea legislativă de 
completare a Ordonanței de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și 
adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, Pl-x 381/2016- AVIZ.   

 Reprezentanta Băncii Naționale a României, doamna Angela Dimonu - șef serviciu,  
a dorit să precizeze faptul că, B.N.R. nu susține ado ptarea inițiativei legislative, din 
următoarele considerente: 
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 - aspectele vizate de propunere, respectiv limitarea costurilor la debitor, s-au 
reglementat deja

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 este un act normativ ce 
reglementează activitatea instituț iilor de credit, nefiind astfel un instrument adecvat 
pentru introducerea de reguli/restricț ii adresate recuperatorilor de creanț e, reguli cu 
specific pregnant de protecție a consumatorului ș i care, din acest considerent, este 
normal să se regăsească în legislația administrată de Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorului (așa cum este cazul Ordonanţei de urgenţă nr. 52 din 
14/09/2016). 

 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 
14/09/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi

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

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Codului Fiscal,  Pl-x 382/2016- AVIZ. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

          La dezbaterea acestui punct a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat Popa 
Octavian Marius. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal,  Pl-x 383/2016- AVIZ. 

 Domnul deputat Popa Octavian Marius, inițiatorul propunerii,  le-a prezentat 
membrilor comisiei principalele prevederi cuprinse în inițiativa legislativă.  

De asemenea, domnul deputat Popa Octavian Marius a precizat și motivele  pentru 
care ar trebui adoptată această  propunere legislativă. 

            Domnul președinte de ședință, domnul deputat Horia Grama, a dorit să precizeze 
faptul că guvernul susţine adoptarea propunerii legislative, sub rezerva însuș irii 
observaţiilor si propunerilor prezentate în  punctul de vedere. Astfel, conform 
recomandărilor cuprinse în punctul de vedere al guvernului, inițiatorii trebuie să definească 
mai bine noţiunea de entitate nerezidentă „ tip offshore. 

Concluzionând, președintele de ședință, domnul deputat Horia Grama  le-a propus 
membrilor comisiei acordarea unui aviz favorabil inițiativei legislativă dar, cu 
recomandarea ca, la comisia de fond, inițiatorul să prezinte, în scris, amendamente care să 
aducă precizări și clarificări în legătură cu definirea noţiunii de entitate nerezidentă „ tip 
offshore. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 Pe punctul patru al ordinii de zi

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

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - Codul fiscal,  Pl-x 385/2016- AVIZ. 

          Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 
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mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PL-x 387/2016- AVIZ. 
     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
 

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

lucrările în ziua de 5 octombrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv,                  
1300-1630, cu următoarea ordine de zi: 
           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corpora tivă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență , 
PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – 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 6 octombrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea 
ordine de zi: 
           1. Proiect de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 264/2013 – studiu; 
           2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corpora tivă a întreprinderilor publice,  procedură de urgență , 
PL-x 474/2015 – studiu; 
           3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice  nr. 51/2006 ,  PL-x 674/2015 – studiu. 

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

      PREŞEDINTE, 
 
      Aurel VAINER 
                                               SECRETAR,  
  
                          Cornel ITU        

Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                    Alina Cristina Hodivoianu                               
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