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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 3 mai 2011. 
 La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 mai 2011 au fost prezenţi 21 deputaţi din 
totalul de 22 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei.  
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţii: Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: domnul Zoltan 
Nagy, director general şi domnul Corneliu Rotaru, director; Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat, doamna Monica Rinu, consilier, 
doamna Carmen Pop, şef serviciu; Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ioana Predulea, 
director general adjunct, doamna Mihaela Cernăzeanu, consilier, doamna Florina Barbu, 
director, doamna Mariana Nanu, consilier; Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, doamna Mihaela Curea, consilier. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 15/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PLx 194/2011. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, procedură de urgenţă,          
PLx 198/2011. 
          3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Planul 2011 pentru eficien�ă energetică          
COM (2011) 109 final – E1/2011. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
OUG nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de 
urgenţă, PLx 194/2011. 
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Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, 
secretar de stat, a prezentat, pe scurt, acest act normativ, subliniind faptul că la data de 
31.12.2010 a expirat perioada de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în Memorandumurile 
de finanţare pentru anumite măsuri finanţate din fonduri ex-ISPA şi, în consecinţă, se 
impune emiterea unor prevederi care să asigure menţinerea în continuare a mecanismelor 
existente pentru efectuarea transferurilor către beneficiari a sumelor aferente contribuţiei 
Uniunii Europene, inclusiv Fondul de Indisponibilităţi temporare şi a cofinanţării naţionale, 
până la data transmiterii răspunsului de către Comisia Europeană, în baza  solicitării de 
prelungire înaintată de autorităţile naţionale. 

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

   Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de 
supraveghere, procedură de urgenţă, PLx 198/2011. 
  Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, 
secretar de stat, a prezentat, pe scurt, acest act normativ, subliniind faptul că, în cadrul 
acestui minister, funcţionează, Consiliul de supraveghere, înfiinţat încă din 2005, ca rezultat 
al demersurilor de pre-aderare la Uniunea Europeană şi a transpunerii în legislaţia naţională 
a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea 
utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă.   

Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, 
secretar de stat, a dorit să precizeze faptul că prezentul act normativ privind unele măsuri 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere, reglementează organizarea 
şi funcţionarea acestui organism, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Consiliului 
Concurenţei. Modificările constau în faptul că funcţia de preşedinte al Consiliului de 
Supraveghere va fi ocupată, prin trecerea acestui organism la Consiliului Concurenţei, de un 
membru al plenului  Consiliului Concurenţei. 
  Domnia sa a mai spus că o altă schimbare constă în faptul că prin proiectul de act 
normativ, supus avizării, se stabileşte faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă se va adopta un proiect de Hotărâre a Guvernului 
de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de 
supraveghere din domeniul feroviar. 

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

Pe al treilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Planul 2011 pentru eficien�ă energetică  COM (2011) 109 final – E1/2011.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat, pe scurt, textul Comunicării primite din 
partea Comisiei Europene, referitor la Planul pentru eficienţă economică 2011. Astfel, în 
data de 8 martie 2011, Comisia Europeană a adoptat un plan de măsuri concrete privind 
reducerea consumului de energie, eficienţa energetică fiind un instrument cheie privind 
consolidarea competitivităţii Uniunii Europene şi reducerea dependenţei energetice, 
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contribuind în acelaşi timp la scăderea nivelului de emisii de dioxid de carbon. Setul de 
măsuri propuse vizează obţinerea de beneficii substanţiale pentru gospodăriile, 
întreprinderile şi autorităţile publice, astfel încât să se asigure, pe de o parte, transformarea 
vieţii de zi cu zi a cetăţenilor UE, pentru a genera economii financiare de până la € 1000 pe 
gospodărie în fiecare an, iar pe de altă parte, îmbunătăţirea competitivităţii industriei UE, cu 
un potenţial de a crea circa 2 milioane de locuri de muncă.  
  De asemenea, membrii Comisiei au constat că Planul pentru eficienţă economică 2011 
propune dezvoltarea de reţele şi contoare inteligente care oferă consumatorilor informaţii şi 
servicii necesare pentru a optimiza consumul lor de energie şi a calcula economiile lor în 
acest domeniu şi chiar dacă nu implică obligaţii juridice pentru statele membre, 
Comunicarea Comisiei, prin caracterul normativ al strategiei propuse la nivel european, 
determină eforturi de ajustare a strategiilor şi politicilor naţionale din sectorul energetic. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat în continuare şi poziţia Guvernului 
României fată de acest Plan de eficienţă energetică 2011, în care se consideră că în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică, nu este oportună definirea unei ţinte cu caracter obligatoriu 
din cauza persistenţei neclarităţilor cu privire la metodologia de calcul a economiilor de 
energie. 
    În cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei, s-a evidenţiat faptul că, în legislaţia 
românească, actul legislativ relevant pentru domeniul abordat de Comunicarea Comisiei este 
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, adoptată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1069/2007. De aceea, prin prisma noii comunicări a Comisiei, devine 
necesară reevaluarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, precum 
şi examinarea şi revizuirea ei în acord cu noile priorităţi comunitare în domeniul energetic, 
promovarea şi stimularea eficienţei energetice precum şi accelerarea implementării. 

În temeiul Tratatului de la Lisabona, art. 12 din Tratatul Uniunii Europene, 
Protocolului nr.1 şi Protocolul nr.2 şi al Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 11 din          
19 aprilie 2011, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un 
proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Planul 2011 
pentru eficien�ă energetică COM (2011) 109 final pe care să-l înainteze Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Deputaţilor, cu recomandarea ca la formularea proiectului final 
de opinie să se ţină cont de aspectele semnalate de Guvern în punctul de vedere transmis 
Parlamentului. 

 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public 
privat nr. 178/2010, PLx 200/2011– studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,          
Pl-x 207/2011 – studiu. 
 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă. 
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 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice 
stabilite prin titluri executorii, procedură de urgenţă, PL-x 160/2011 – studiu. 

2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
AVAS, PL-x 164/2011 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca  votul să fie dat 
în proxima şedinţă. 
 

 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

                                                       SECRETAR,     

                 Marin ALMĂJAN 
                                             
           Consilier parlamentar 
                               Anca Chiser 
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