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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din ziua de 28 ianuarie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 28 ianuarie 2013, în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia economică, industrii şi 
servicii din cadrul Senatului. 

Pe ordinea de zi a celor patru Comisii au fost înscrise următoarele puncte:  
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului (anexa 3/53) – în comun cu Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 
General al Guvernului (anexa 3/13) (inclusiv pentru proiecte de infrastructură 
şi investiţii străine) – în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerul Economiei                
(anexa 3/35) (inclusiv pentru intreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi 
turism și pentru energie) - în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței              
(anexa 3/08) - în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

5. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52) – în comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii 
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şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 
Senatului. 

La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai: Ministerul Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Gherghina, 
secretar de stat; Secretariatul General al Guvernului: domnisoara Ioana-Andreea 
Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat; 
Ministerul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, domnul Dan Sova, 
ministru;  Ministerul Economiei, domnul Varujan Vosganian, ministru; Ministerul 
pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si turism: doamna Maria 
Grapini, ministru-delegat; Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 
domnul domnul Bogdan Lehel Lorand, președinte; Consiliul Concurenței: domnul 
Bogdan Chirițoiu, presedinte. 

La lucrările Comisiilor reunite, din data de 28 ianuarie 2013, au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, 
Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Bogdan 
Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduța Flavius-
Luigi, Nazare Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae Florian, Palașcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, 
Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-
Constantin. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiilor 
reunite. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 
Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor și domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului   
(anexa 3/53) – în comun cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului din cadrul Senatului. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, domnul 
Adrian Volintiru, președinte, a făcut o scurtă prezentare a priorităţilor din programul 
de guvernare, susținând aprobarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, în forma adoptată de Guvern. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), 
membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Secretariatului General al General al Guvernului                  (anexa 
3/13) (inclusiv pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine) – în comun 
cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia 
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economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului din cadrul Senatului. 

Reprezentantul Secretariatului General al General al Guvernului, doamna 
Ioana-Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar 
de stat, a menționat faptul că nu susține niciunul dintre amendamentele depuse în 
scris la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Secretariatul General al General al Guvernului (inclusiv pentru 
proiecte de infrastructură şi investiţii străine). 

Reprezentantul ministerului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii 
străine, domnul Dan Coman Sova, ministru, a prezentat, pe scurt, prioritățile 
ministerului pentru anul 2013, proiectele de investiții propuse, domnia sa sustinând 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Secretariatul General al General al Guvernului (inclusiv pentru 
proiecte de infrastructură şi investiţii străine) în forma adoptată de Guvern.   

Reprezentantul ministerului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii 
străine, domnul Dan Coman Sova, ministru, a răspuns întrebărilor formulate de 
parlamentari. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite, au avizat favorabil, cu 
amendamente respinse, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatul General al General al 
Guvernului (inclusiv pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine), cu 
majoritate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Ministerul Economiei (anexa 3/35) (inclusiv pentru intreprinderi mici 
şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism și pentru energie) - în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
din cadrul Senatului. 

Reprezentanții Ministerului Economiei, domnul Varujan Vosganian, ministrul 
economiei şi doamna Maria Grapini, ministru delegat pentru intreprinderi mici şi 
mijlocii, mediu de afaceri si turism, au prezentat pe scurt structura proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Ministerul Economiei (inclusiv pentru intreprinderi mici şi mijlocii, mediu de 
afaceri şi turism și pentru energie)  precum si constrângerile bugetare cărora vor fi 
nevoiți să le facă față în acest an. 

Reprezentanții Ministerului Economiei, domnul Varujan Vosganian, ministrul 
economiei și doamna Maria Grapini, ministru delegat pentru intreprinderi mici şi 
mijlocii, mediu de afaceri şi turism, au declarat că nu susțin niciunul dintre 
amendamentele depuse în scris la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerul Economiei (inclusiv 
pentru intreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism și pentru energie). 

Au fost adresate întrebări reprezentanților Ministerului Economiei, 
parlamentarii prezenți la dezbateri solicitând clarificări şi precizări.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite, cu majoritate de voturi, au 
avizat favorabil, cu amendamente respinse, proiectul Legii bugetului de stat pe 
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anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerul Economiei 
(inclusiv pentru intreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism și pentru 
energie). 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Consiliului Concurenței (anexa 3/08) - în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii 
şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din 
cadrul Senatului. 

Reprezentantul Consiliului Concurentei, domnul Bogdan Chirițoiu, a făcut o 
scurtă prezentare a principalelor puncte din proiectul de buget al instituției, 
susținând avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței în forma 
adoptată de Guvern.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii Comisiilor reunite au 
avizat favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu 
privire la proiectul de buget al Consiliului Concurenței. 

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea si avizarea proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de 
buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor              (anexa 
3/52) – în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare 
şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

Reprezentantul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, domnul 
domnul Bogdan Lehel Lorand, președinte, a făcut o scurtă prezentare a principalelor 
puncte din proiectul de buget al instituției, susținând avizarea favorabilă a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu privire la 
proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor în forma 
adoptată de Guvern.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii Comisiilor reunite au 
avizat favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexa la acesta cu 
privire la proiectul de buget al Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 
 
 

 PREŞEDINTE 
           Mihai TUDOSE 

                                                         
                                                          SECRETAR 
                                                           Cornel ITU                
 

 
                                                                                                                   Consilier  parlamentar: 

                                     Anca Chiser 
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