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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie 2016 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de 31 octombrie 

2016, în temeiul dispoziţiilor art. 38 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, conform aprobării 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților,   în şedinţă comună, împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, 
din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi 
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

La lucrările Comisiei, din data de 31 octombrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, Buican 
Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, 
Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-Luigi Măduță, Nicolae 
Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse alternativ de președinții celor patru Comisii, respectiv, domnul 
deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, domnul 
deputat Viorel Ștefan , președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul senator  Nazare Eugen 
Țapu, președintele Comisiei economice, industrii şi servicii precum și de domnul senator Viorel Arcaș , 
președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. 

Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
1. Analizarea activității și a propunerii de revocare din funcție a domnului Mișu Neg rițoiu, 

președintele Autorității de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. 

  Comisiile reunite au luat act de neprezentarea la audieri a domnului Mișu Negrițoiu, președintele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

          În urma analizării propunerii de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, membrii celor patru Comisii au constatat că reputația domnului 
Negrițoiu Mișu, președintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, este iremediabil afectată de  imaginea 
nefavorabilă creată în piața de asigurări din România. 

Membrii  celor  patru  Comisii  au  constatat  că domnul Negrițoiu Mișu, președintele Autorităţii  de  
Supraveghere  Financiară, nu  mai  îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)  din Ordonanţa  
de  urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind  înfiinţarea,  organizarea  şi funcţionarea  Autorităţii  de  
Supraveghere  Financiară, aprobată cu modificări şi  completări   prin   Legea  nr. 113/2013,  cu   modificările  şi  
completările   ulterioare,  motiv   pentru   care au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere și un vot 
neexprimat al unui parlamentar, care se află în conflict de interese), să înainteze plenului reunit al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului propunerea de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de președinte al 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv  al Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în data de 1 noiembrie 
2016, în intervalul orar 1330-1800 , cu următoarea ordine de zi: 
           1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării S trategiei de dezvoltare 
economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016  -   FOND comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a   Guvernului nr. 27/2016 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, 
implementarea și gestionarea asistenței financiare acor date României prin Mecanismul financiar al Spațiului 
Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, procedură de 
urgență, PL-x 479/2016 - FOND comun cu Comisia pentru afaceri europene – 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 data de 2 noiembrie 

2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare 
economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016 - FOND comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a   Guvernului nr. 27/2016 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, 
implementarea și  gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului 
Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, procedură de 
urgență, PL-x 479/2016 - FOND comun cu Comisia pentru afaceri europene – 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 data de 3 noiembrie 

2016, în intervalul orar 1000-1230, având următoarea ordine de zi: 
           1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare 
economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016  - FOND comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a   Guvernului nr. 27/2016 pentru 
modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonare a, 
implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului 
Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, procedură de 
urgență, PL-x 479/2016  - FOND comun cu Comisia pentru afaceri europene – 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       
                                                   
                                                                                                                                      Şef serviciu 

                                                                                                                                     Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                                                                                                                                         Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                        
                                        Alina Cristina Hodivoianu   
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