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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 20, 21 22 şi 23 mai 2013  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-au început lucrările 
în ziua de 20 mai 2013.  

La lucrările Comisiei, din data de 20 mai 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, 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 au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, președintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Sedința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1.  Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat 

între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 
2013, procedură de urgenţă, PL-x 141/2013 – raport. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 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., PL-x 40/2013 - raport comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.                                                    

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție 
între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru 
proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din țările și 
teritoriile de peste mări, PL-x 118/2013 – aviz. 
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Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi The 
Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, procedură de 
urgenţă, PL-x 141/2013 – raport. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi               
(2 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere 
încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 
februarie 2013, în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului 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., PL-x 40/2013 - raport comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi.                                                    

Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt conținutul acestei 
iniţiative legislative şi a menţionat că membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât să întocmească un raport de adoptare cu amendamente 
admise, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 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., cu amendamente admise. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între Statele membre ale Uniunii 
Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi 
acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din 
statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din țările și teritoriile de peste mări,               
PL-x 118/2013 – aviz.  

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

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

lucrările în ziua de 21 mai 2013.  
La lucrările Comisiei, din data de 21 mai 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, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca 
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Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.  

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

Sedința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Către o 

Uniune economică și monetară profundă și veritabilă. Introducerea unui instrument 
de convergenţă și competitivitate, COM(2013) 165 final – fond. 

2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Către o 
Uniune economică și monetară profundă și veritabilă. Coordonarea ex-ante a 
proiectelor de reforme majore ale politicilor economice -  COM(2013) 166 final – 
fond. 

3. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 
priveşte dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către 
anumite societăţi şi grupuri mari - COM(2013) 207 final - subsidiaritate. 

4. Propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE)                 
nr. 1083/2006 al Consiliului - COM(2013) 246 final– subsidiaritate.   

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu: Către o Uniune economică și monetară profundă 
și veritabilă. Introducerea unui instrument de convergenţă și competitivitate, 
COM(2013) 165 final – fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării  Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Către o Uniune 
economică și monetară profundă și veritabilă. Introducerea unui instrument de 
convergenţă și competitivitate, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaților. 

La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu: Către o Uniune economică și monetară profundă 
și veritabilă. Coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale politicilor 
economice -  COM(2013) 166 final – fond. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării  Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Către o Uniune 
economică și monetară profundă și veritabilă. Coordonarea ex-ante a proiectelor 
de reforme majore ale politicilor economice, pe care să-l înainteze Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Deputaților. 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 
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83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte dezvăluirea informaţiilor 
nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari - 
COM(2013) 207 final - subsidiaritate. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

La al patrulea punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea modificată de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - COM(2013) 246 
final. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
că actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 22 mai 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității 
pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu 
Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului,                 
PLx 138/2013 – studiu. 

In 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 23 mai 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, 
calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica"-S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale" 
Transgaz"-S.A.Mediaș, PLx 115/2013 – studiu. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                               SECRETAR,     
            Cornel Itu    

   
 

                     Consilier parlamentar     
     Anca Chiser  
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