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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de  8, 9,10 şi 11 aprilie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 8 aprilie 2013, în comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. 

La lucrările Comisiei, din data de 8 aprilie 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, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel,                
Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la 
lucrările Comisiei. Domnul deputat Laurențiu Țigăeru Roșca a fost înlocuit de 
domnul deputat Teodor Nicolescu respectiv domnul deputat Sorin Teju a fost 
înlocuit de către domnul deputat Gigel Știrbu. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a 
absentat de la lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei, din data de 9, 10 şi 11 aprilie 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 Comisiei. 

 
Lucrările şedinţei comune din data de 8 aprilie 2013 au fost conduse, 

alternativ, de către domnul deputat Dan Radu Rușanu, președintele Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, respectiv domnul deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.  



Ședinţa comună a celor două Comisii din data de 8 aprilie 2013, a început la 
ora 16,00 și a avut următoarea ordine de zi: 

1. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară,  PL-x 10/2013 – comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului Finanțelor Publice: 
domnul Claudiu Dolțu, secretar de stat,  domnul Boni Cucu, secretar general adjunct, 
domnul Mihai Vasilescu, director general adjunct si domna Oana Iacobescu, sef 
serviciu. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a retransmis Legea pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară Parlamentului României, în vederea 
reexaminării. 

În cadrul dezbaterilor, au fost formulate amendamente. 
Domnul deputat Dan Radu Rușanu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci, a supus la vot toate amendamentele, acestea fiind aprobate cu majoritate 
de voturi ( 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi ( 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să admită, în 
parte, cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României  şi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu amendamente 
admise. 

 
Cele două comisii parlamentare şi-au continuat lucrările în ziua de 8 aprilie 

2013, ora 17,00, în conformitate cu dispoziţiile art. 137 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  cu următoarea ordine de zi: 

1. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară,  PL-x 10/2013 – comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului Finanțelor Publice: 
domnul Claudiu Dolțu, secretar de stat,  domnul Boni Cucu, secretar general adjunct, 
domnul Mihai Vasilescu, director general adjunct si domna Oana Iacobescu, sef 
serviciu. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi ( 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să înainteze 
plenului Camerei Deputaţilor raportul înlocuitor prin care să admită, în parte, 
cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României  şi să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului  nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu amendamente admise. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 9 aprilie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru 

derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului 
de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea 
Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica 
Muntenia Sud” – S.A., PLx 40/2013 - studiu.  

2. Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului, Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării 
unei societăţi comerciale, PLx 29/2013 - studiu. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 10 aprilie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei PLx 435/2012- studiu. 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 

privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,               
PLx 752/2011-studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 

în ziua de 11 aprilie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Carta albă a Apărării – studiu. 

   In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE 
         Mihai TUDOSE 
 
 

                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU        
 

 
 
 
 
 

                                                                                      Consilier  parlamentar: 
                                           Anca Chiser 
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