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              Comisia pentru politică economică,  
                         reformă şi privatizare 
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               Nr. 4c-1/147 

 
 

 
SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  
din  zilele de 15, 16, 17 și 18 mai 2017 

 
 

          Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de        
15 mai 2017, începând cu ora 1330, conform aprobării Birourilor permanente reunite, în şedinţă 
comună,  împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, 
Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi 
servicii din Senat.  

               La lucrările Comisiei din data de 15 mai 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal 
Istvan Janos, Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei 
Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, 
Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George -Gabriel. Domnul deputat Mihai Tudose a 
absentat de la lucrările Comisiei. 

      Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul senator Eugen Orlando Teodorovici, 
preşedintele Comisiei de buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital. 

            Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
                     1. Audierea candidaţilor propuşi pentru ocuparea funcţiei vacante de vicepreşedinte - 
membru executiv-sectorul asigurări – reasigurări al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară - 
Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia 
economica, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital 
din Senat. 

Pentru ocuparea funcţiei menţionate mai sus, şi-au depus candidaturile următoarele 
persoane: domnul Florin Bolchiş, domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu, domnul Paul Mitroi, 
domnul Marian Răducu Petrescu şi domnul Călin Mihai Rangu.  

Comisiile reunite au luat act de neprezentarea la audieri a domnului Florin Bolchiș, 
candidat la funcția de  vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor-reasigurărilor al 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Astfel, prin scrisoarea pe care domnul Florin Bolchiș 
a transmis-o membrilor celor patru Comisii, în data de 15 mai a.c., acesta și -a anunțat retragerea 
candidaturii pentru ocuparea acestei funcţii. 

De asemenea, în timpul şedinţei, domnul Paul Mitroi şi domnul Călin Mihai Rangu şi-au 
retras candidaturile pentru ocuparea funcţiei de vicepreședinte ─ membru e xecutiv ─ sectorul 
asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. 

Candidații audiați, respectiv, domnul Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu și domnul 
Marian Răducu Petrescu, au făcut o prezentare a activităţii şi a competenţelor lor profesionale şi au 
răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au supus la vot cele două candidaturi. 
Candidatura domnului Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu a fost avizată 

favorabil. 
Candidatura domnului Marian Răducu Petrescu a fost avizată negativ.    
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Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 din                               

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare  şi în urma audierii,  au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună Plenului Parlamentului numirea domnului  Gheorghe-Cornel Coca 
Constantinescu în funcţia de vicepreședinte ─ membru executiv ─ sectorul asigurărilor -reasigurărilor 
al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,  pentru durata rămasă a mandatului început la 
data de 5 noiembrie 2013. 

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

16 mai 2017. 
            La lucrările Comisiei din data de 16 mai 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 

Laurențiu Nistor, Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal 
Istvan Janos, Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei 
Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprișcan Mihai Doru, Pistru -Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, 
Stoica Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George -Gabriel. Domnul deputat Mihai Tudose a 
absentat de la lucrările Comisiei.                         

       Lucrările au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Șimon, vicepreşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

        Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
              1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 
privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social , procedură de urgenţă,                           
PL-x 185/2017 – aviz. 
 

      La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, domnul director adjunct Ciprian Dragomir. 

        Reprezentantul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, domnul director 
adjunct Ciprian Dragomir, le-a prezentat membrilor Comisiei principalele prevederi ale inițiativei 
legislative, răspunzând apoi întrebărilor domnilor deputați. 

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

             Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de                      
17 mai 2017, in intervalul orar 830-1200, respectiv 1300-1630, și în data 18 mai a.c., în intervalul orar      
830-1230, având  următoarea ordine de zi: 

 

         1. Propunerea legislativă”Legea holdingului” , Pl-x 271/2017  – studiu. 
         2. Proiectul 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, 
 

   Laurențiu NISTOR             SECRETAR, 
   

                                 Cornel ITU  
 
 
                                               Consilieri parlamentari:   
 

                                                                                                                             Alina Cristina Hodivoianu 
 

                                    Anda Elena Constantinescu 
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