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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

                      Bucureşti, 27.05.2010 
                     Nr. 21/180 

 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din  

zilele de 26 şi 27 mai 2010 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 26 mai 2010. 

La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 

La şedinţele Comisie din zilele de 26 şi 27 mai a.c. au fost prezenţi deputaţii: 
Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Cherecheş Cătălin, Arion 
Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu 
Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Adrian 
Popescu, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme 
Valerian 

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului, doamna Cristiana Gociu -  director general, ai Consiliului Economic şi 
Social: domnul Popa Virgil – membru; ai Regiei Autonome ’’Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat’’, doamna Emilia Şerban – director economic, ai  CEC 
Bank S.A.: domnul Radu Graţian Gheţea - preşedinte şi doamna Andrei Simona - director 
financiar, ai Agenţiei Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: domnul Petre 
Lificiu – preşedinte, şi doamnele Rodica Otilia Marin – director, Alina Tache – director 
general, ai Consiliului Concurenţei: doamnele Izabela Nedelcu şi Daria Drăguţ – 
inspectori concurenţă, ai Secretariatului General al Guvernului, domnii: Andrei Todea – 
secretar de stat, Cosmin Tănasie – director economic şi Ştefan Gati – secretar general 
adjunct, ai Oficiul Participaţiilor Statului si Privatizării în Industrie: domnii Alexandru 
Alexe – director şi Victor Cazana – şef serviciu, ai Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, doamna Irinel Cristu – secretar de stat şi Emil-Octavian Ionescu – 
director, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnii: Bogdan Drăgoi – 
secretar de stat, Andrei Laurenţiu – director general adjunct, Florin Daia – expert, 
doamna Graţiela Iordache – secretar de stat, precum şi doamnele: Maria-Elena Anghel – 
director general adjunct, Lucica Diaconescu – şef serviciu, Mariana Vodoina – consilier, 
Drăgănescu Zenovia – consilier,  Daniela Ilie – consilier, Oana Iacob – şef serviciu, 
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precum şi reprezentantul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii: doamna Rebeca Iulia, director juridic. 
 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
   I. IN FOND: 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 
pentru modificarea unor acte normative, procedură de urgenţă (PLx 522/2009) – raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A, procedură de 
urgenţă, (PLx 125/ 18.02.2009) - raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.51/1997 privind 
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (PLx 270/2009). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de 
protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" (PLx 142/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă dezbatere. 

5. Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale (PLx 171/2009) – retrimis de la 
Plen pentru o nouă dezbatere. 

 
 ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal             

(PLx 138/2010). 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (PLx 148/2010). 
3. Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 

din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal  (PLx 243/2010) 
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare (PLx 244/2010). 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2010 privind 

modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă (PLx 252/2010). 
6. Propunere legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice  (PLx 288/2010). 
7. Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat 

(PLx 299/2010). 
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 

privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii 
prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale 
Uniunii Europene alocate României  (PLx 296/2010). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 
urgenţă (PLx 325/2010). 
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 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, procedură de urgenţă (PLx 522/2009) – raport comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucica Diaconescu a spus 
că  iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 care prevede: 

           - modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul  adoptării unor măsuri care să 
fluidizeze activitatea unităţilor administrativ-teritoriale în cazul în care autorităţile 
deliberative au fost dizolvate sau se află în procedură de dizolvare şi nu au aprobat 
bugetele locale în termenul legal; 

            - modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind 
majorarea capitalului social al CEC BANK – S.A., cu modificările ulterioare, în sensul 
majorării capitalului instituţiei bancare cu 795 milioane lei; 

            - completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind 
înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul participării statului român, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, la capitalul Fondului, în anul 2009, cu suma de 105 milioane lei. 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009 ) a fost dezbătut  
împreună cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 125/2009) în 
şedinţe separate de către fiecare Comisie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au hotărât să întocmească pentru proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, (PLx 522/2009), raport de adoptare cu amendamente admise, conform 
raportului preliminar transmis Comisiei noastre, iar pentru proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea 
capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 125/2009), raport de respingere. 

În urma analizării celor două iniţiative legislative, membrii celor două Comisii au 
hotărât să reţină proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009), ca 
fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC 
BANK-S.A. (PLx 125/2009) să se întocmească un raport de respingere întrucât unele 
dintre prevederile cuprinse în această iniţiativă legislativă se regăsesc în proiectul supus 
plenului spre adoptare.  

 În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative, 
cu amendamente admise. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului 
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social al CEC BANK-S.A., procedură de urgenţă, (PLx 125/ 18.02.2009) - raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, domnul Bogdan Drăgoi, secretar de stat, a 
comunicat faptul că Guvernul nu susţine aprobarea acestui proiect de lege, deoarece 
obiectul său de reglementare nu mai este actual, menţionând faptul că acest proiect nu are 
avizul Consiliului Concurenţei. 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.,              
(PLx 125/ 18.02.2009) a fost dezbătut împreună cu proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte 
normative, (PLx 522/2009).  

În urma analizării celor două iniţiative legislative, membrii celor două Comisii au 
hotărât să reţină proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, (PLx 522/2009), ca fiind iniţiativă 
de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. (PLx 
125/2009) să se întocmească raport de respingere. Proiectul de lege nu se justifică 
întrucât, în vederea majorării capitalului social al CEC BANK-S.A., suma de 900 
milioane de lei a fost prevăzută în volumul şi structura bugetului pe anul 2009, iar 
exerciţiul bugetar pe anul 2009 s-a încheiat fără ca această sumă să fie alocată destinaţiei 
prevăzute. În această situaţie prezentul act normativ a rămas fără obiect. 

În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor exprimate, 
membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea 
capitalului social al CEC BANK-S.A.  

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de 
leasing (PLx 270/2009). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, doamna Oana Iacob, sef serviciu, a 
subliniat faptul că Guvernul nu susţine această propunere legislativă, întrucât în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 870 din 14 decembrie 2009 a fost publicată 
Legea nr. 383/2009 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing al cărei conţinut este 
identic cu cel al reglementării propuse prin prezenta iniţiativă legislativă. 

Pe cale de consecinţă, neputând exista 2 acte normative care să aibă acelaşi obiect 
de reglementare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri 
pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, 
şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"             
(PLx 142/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă dezbatere. 
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Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Todea, 
secretar de stat, a prezentat punctul de vedere al Guvernului referitor la această propunere 
legislativă şi anume că nu se justifică, întrucât iniţiativa legislativă înlocuieşte o normă 
imperativă cu o normă supletivă, lăsând partidelor politice dreptul de a opta între a 
cumpăra sau nu terenurile proprietate privată a statului, aferente construcţiilor.  

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Todea, 
secretar de stat, a afirmat că, prin această propunere legislativă se încalcă principiul 
egalităţii în faţa legii, în sensul că se instituie un regim preferenţial în avantajul partidelor 
politice, în detrimentul celorlalţi deţinători de imobile proprietate privată a statului. 

Pe de altă parte, reglementarea propusă la alin. (2) al art. II încalcă  principiul 
constituţional al garantării şi ocrotirii dreptului de proprietate al statului român, prin 
Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, de a concesiona 
aceste terenuri partidelor politice. În acest fel, se încalcă unul dintre atributele dreptului 
de proprietate al statului asupra terenurilor, respectiv dreptul de a dispune asupra 
acestora. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri) să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea acestei propuneri legislative. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 
completarea art.32² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale (PLx 171/2009) – retrimis de la Plen pentru o nouă 
dezbatere. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial şi să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de cu amendamente 
admise. 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  (PLx 138/2010). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose şi domnul deputat Oprişcan au formulat un 
amendament la punctul 3 din forma adoptată de Senat, care a fost însuşit de toţi membrii 
Comisiei Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acestui proiect de lege, cu un amendament admis. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunere legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 148/2010). 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă) avizarea negativă 
a acestei propuneri legislative. 
  La punctul 3, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscrisă propunere legislativă 
privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal  (PLx 243/2010). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la articolul unic din 
forma adoptată de Senat, care a fost însuşit de membrii Comisiei. Supus la vot 
amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot împotrivă). 
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 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi             
(un vot împotrivă) avizarea favorabilă a acestei propuneri legislative, cu un 
amendament admis. 
 La punctul 4, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscrisă  propunere legislativă 
pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 244/2010). 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gratiela Iordache, secretar 
de stat, a prezentat raţiunile pentru care Guvernul nu susţine această propunere legislativă 
si anume faptul că vor fi diminuate veniturile la Bugetul de Stat, iar nu mai puţin 
important, conform art.15 al.1 din legea 500/2002 a finanţelor publice, orice proiect de 
lege care implică o micşorare a veniturilor bugetelor locale trebuie sa prevadă o sursă 
alternativă de compensare a acestor pierderi de venituri, ceea ce această iniţiativă nu 
prezintă.  
 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi,             
(un vot împotrivă si 2 abţineri) avizarea favorabilă a acestei propuneri legislativă.   

La punctul 5, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris proiect de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru 
înfiinţarea secţiilor de insolvenţă (PLx 252/2010). 
 În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a prezentului proiect de lege, in forma adoptată de Senat. 

La punctul 6, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris propunerea legislativă 
privind insolvenţa persoanelor fizice  (PLx 288/2010).   
          Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, Comisia a mai fost 
sesizată cu un proiect de lege care avea un obiect de reglementare asemănător, prilej cu 
care a constatat că prevederile propuse spre modificare ar urma să se aplice tuturor 
persoanelor fizice, fără vreo distincţie. De asemenea, prin adoptarea acestei iniţiative 
legislative, dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 nu îşi vor mai produce efectele. 

Ca şi în cazul proiectului de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice             
(PLx 105/2010), iniţiativa legislativă, urmând modelul insolvenţei persoanei juridice, are 
ca finalitate acoperirea creanţelor debitorului, propunând în acest sens două proceduri 
distincte cu caracter exclusiv judiciar, respectiv reorganizarea judiciară şi falimentul 
personal. Norma propusă consacră principiul scuzabilităţii, aplicabil, însă, doar în cazul 
intrării în faliment. În consecinţă nu este clar ce principii vor sta la baza elaborării 
planului de redresare financiară a debitorului. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte 
acţiunea în reîntregirea patrimoniului debitorului, se apreciază că reglementarea acesteia 
la art.20 comportă aspecte de neconstituţionalitate prin prisma nerespectării art. 44 din 
Constituţia României, republicată. 

Dincolo de precizările de mai sus, iniţiatorii nu specifică nici sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. În acelaşi sens, art. 15 alin. (1) din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, prevede că „În 
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cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror 
aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget 
trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau 
creşterea cheltuielilor”. 
 În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi,             
(3 împotrivă şi o abţinere) avizarea negativă a acestei propuneri legislative.   
 La punctul 7, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
parteneriatele încheiate între sectoarele public şi privat (PLx 299/2010).  
 Domnul deputat Mircea Toader a formulat amendamente la art.4, art. 8, art. 15,            
art. 16, art. 29, art. 31, art. 33 şi art. 35 din forma adoptată de Senat. Amendamentele au 
fost însuşite şi de membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
   În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă 
a proiectului de lege, cu amendamente admise. 
 La punctul 8, în avizare al ordinii de zi  a fost  înscris proiect de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului 
de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia 
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate 
României  (PLx 296/2010) . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
 La punctul 9, în avizare, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de urgenţă             
(PLx 325/2010). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 27 mai 2010 cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor proiecte şi propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă "Legea holdingului" (PLx 271/2010). 
2. Proiect de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010). 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea în proxima 
şedinţă de comisie.  

 

    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
                                         
 
                                      Consilier parlamentar, 
                   Anca Chiser       

       Expert parlamentar 
       Nicoleta Ghencian 
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