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Sinteza  

şedinţei Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 aprilie 2011 

 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 12 aprilie 2011. 

 La lucrările Comisiei din data de 12, 13 şi 14 aprilie 2011 au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 22 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu 

Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel 

Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, 

Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, 

Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. 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, reprezentanţii Consiliului Naţional al Valorilor 

Mobiliare, domnul Lorand Kralik, comisar şi doamna Marlena Scarlet, consilier juridic. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 

privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorităţii pentru Valorificarea 

 1



 2

Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice 

stabilite prin titluri executorii, PLx 160/2011 - FOND 

 2. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, PLx 164/2011 – FOND 

 Având în vedere că reprezentanţii AVAS, invitaţi în calitate de iniţiatori la ambele 

puncte de pe ordinea de zi,  nu au fost prezenti la aceste dezbateri, la propunerea 

domnului presedinte Mihai Tudose, membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate, 

amânarea dezbaterii acestor  proiecte de lege pentru proxima sedinţă.  

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 13 aprilie 2011. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 

privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice 

stabilite prin titluri executorii, PLx 160/2011 - studiu 

In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul 

să fie dat în proxima sedinţă.  

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 14 aprilie 2011. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, PLx 164/2011 - studiu 

In urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul 

să fie dat în proxima sedinţă.  

  

       PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

                                      SECRETAR,     

    Marin ALMĂJAN 
                                                  

                         Consilier parlamentar  

                                   Anca Chiser   
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