
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
            Bucureşti, 30.05.2013 

           Nr. 21/164 

 

PROCES VERBAL 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-au început lucrările 
în ziua de 27 mai 2013.  

Sedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 23/2004 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizarea 
şi Administrarea Participaţiilor Statului, procedură de urgenţă, PL-x 138/2013 –
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 28 mai 2013.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 27 deputaţi. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Sedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
     1.   Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie 
cu Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
procedură de urgenţă, PL-x 138/2013 –raport. 

2.  Raportul de activitate al CNVM  pe anul 2010, R15/2011 – raport comun 
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital  
şi Comisia economică, de industrii şi servicii din Senat.          

3. Raportul de activitate al CNVM pe anul 2011, R15/2012 - raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, 
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4. Diverse.         
 

  Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizarea şi 
Administrarea Participaţiilor Statului, procedură de urgenţă, PL-x 138/2013 –
raport. 

          La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, domnul Stan Popa – 
vicepreşedinte şi doamna Cristiana Gociu - director. 

Domnul vicepreşedinte Stan Popa a prezentat principalele modificări şi 
completări aduse prin acest proiect de lege la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2004. Astfel, prin iniţiativa legislativă sunt prevăzute următoarele: 

-  schimbarea numelui instituţiei din Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului (A.V.A.S.)  în Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului (A.A.A.S.), în toate actele normative în vigoare; 

- definirea modului de înregistrare în contabilitate a sumelor obţinute 
din valorificarea creanţelor; 

- includerea prevederilor referitoare la coordonarea activităţii 
A..A.A..S., care este asigurată de ministrul economiei sprijinit de un Consiliu de 
supraveghere şi îndrumare a activităţii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv 
câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va avea calitatea de 
preşedinte şi  câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Secretariatului 
General al Guvernului, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului 
Finanţelor Publice. Desemnarea sau revocarea acestora se face prin Ordin al 
conducătorilor instituţiilor respective; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
de supraveghere şi îndrumare a activităţii A..A..A..S. de către ministrul 
economiei. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
formulat amendamente în cadrul dezbaterii. Supuse la vot, acestea au fost aprobate, 
cu unanimitate de voturi. 
              În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 
prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, cu amendamente admise. 
 

            Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris Raportul de activitate al CNVM  
pe anul 2010, R15/2011 – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, 
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activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, de industrii şi 
servicii din Senat.          

            Comisiile pentru buget, finanţe şi Comisiile economice, din Senat şi Camera 
Deputaţilor, au propus Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual de 
activitate pe anul 2010 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
 

          Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris Raportul de activitate al CNVM  
pe anul 2011, R15/2012 – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, de industrii şi 
servicii din Senat.          
           Comisiile pentru buget, finanţe şi Comisiile economice, din Senat şi Camera 
Deputaţilor, au propus Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual de 
activitate pe anul 2011 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

 
            Pe punctul patru al ordinii de zi, diverse, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, ca din partea Comisiei sa fie trimisă o adresă către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) prin care să i se ceară acesteia situaţia 
actuală a societăţii AVERSA S.A.  
         

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 29 mai 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 18/2013 pentru desemnarea 
entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş,  PLx 115/2013 – 
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 zilele de 30 mai 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic 
şi Social, PLx 165/2013 – studiu. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                               SECRETAR,     
           Cornel ITU    

   
                    Consilieri parlamentari:     

     Anca Chiser  
Alina Hodivoianu 
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