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

lucrările în ziua de 11 februarie 2014. 
Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat  23 deputaţi. Domnii 

deputaţi Andrei Dominic Gerea şi Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările 
Comisiei.   

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind falimentul persoanelor fizice, Pl-x 

684/2013 - aviz; 
2.  Diverse. 
          
Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 

privind falimentul persoanelor fizice, PL-x 684/2013 - aviz. 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 

din partea Ministerului Justiţiei, doamna Claudia Roşiianu, consilier juridic. 
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au constatat faptul că propunerea legislativă prevede aspecte care 
necesită clarificări (în ceea ce priveşte  procedura falimentului persoanelor 
fizice), întrucât majoritatea soluţiilor au fost preluate din reglementarea 
insolvenţei persoanelor juridice, care nu este, în ansamblul său, adaptată 
specificului activităţii unei persoane fizice. De asemenea, membrii Comisiei au 
apreciat că reglementarea propusă în privinţa deschiderii procedurii falimentului 
persoanelor fizice este criticabilă din perspectiva conformităţii cu dispoziţiile 
constituţionale ce garantează dreptul de acces la justiţie şi dreptul la un proces 
echitabil, conform Constituţiei României, republicată.  
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Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna Claudia Roşiianu, consilier 
juridic, a precizat faptul că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative 
deoarece unele soluţii propuse prin iniţiativa legislativă vin în contradicţie cu 
noua reglementare civilă în ceea ce priveşte patrimoniul, masele patrimoniale, 
patrimoniul profesional individual, urmărirea silită a bunurilor din diviziunea 
patrimonială afectată exerciţiului unei profesii. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,   
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doi al ordinii de zi, la Diverse, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, domnul deputat Mihai Tudose i-a 
informat pe membrii comisiei cu privire la aprobarea, de către Biroul Permanent 
al Camerei Deputaţilor, a cererii comisiei, de efectuare a unei vizite de lucru în 
judeţul Giurgiu, în data de 12 februarie a.c.   
      Această vizită, programată, iniţial, în luna decembrie 2013 a fost amânată 
pentru o dată ulterioară, având în vedere începerea dezbaterilor Legii Bugetului 
de stat pe anul 2014.  

Domnul presedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că această vizită va avea 
ca tematică identificarea unor soluţii de guvernanţă economică şi financiară în 
Regiunea Dunării. În cadrul vizitei vor avea loc întâlniri cu reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, judeţene şi ai mediului de afaceri din judetul Giurgiu.   

Membrii Comisiei au făcut propuneri pentru completarea agendei de întâlniri 
a Comisiei.  

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

lucrările în ziua de 12 februarie 2014, în cadrul vizitei de lucru în judeţul 
Giurgiu. 

În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai Prefecturii, Consiliului 
judetean, Primăriei municipiului Giurgiu, reprezentanţi ai unor instituţii publice 
judeţene, ai Zonei libere Giurgiu precum şi reprezentanţi ai unor agenţi 
economici din judeţ (Camera de Comerţ si Industrie, parcul tehnologic, şantierul 
naval etc) autorităţilor locale, judeţene şi ai mediului de afaceri din judeţul 
Giurgiu.  În finalul întâlnirilor, membrii Comisiei au participat la o scurtă 
conferinţă de presă.  

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

lucrările în ziua de 13 februarie 2014, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă „Legea holdingului”,   Pl-x 271/2010  – studiu; 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, Pl-x 305/2010  – 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:   
                                                                                                                             Alina Hodivoianu 

                                                                                                                    Anca Chiser 
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