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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 8 martie 2011. 
 La lucrările Comisiei din data de 8 martie 2011 au fost prezenţi 19 deputaţi din 
totalul de 20 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei.  

La lucrările Comisiei din zilele de 9 şi 10 martie 2011 au fost prezenţi 21 deputaţi 
din totalul de 22 de membri. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
  La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Diana Blându, şef birou. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la 
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, PLx 70/2011, procedură de urgenţă - 
AVIZ 
 2. Propunerea legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare, Plx 38/2011. 
 Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi. 
 Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării 
Negre, procedură de urgenţă - PLx 70/2011. 
  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Diana Blându, şef birou, a 
făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, subliniind faptul că România este membru 
fondator al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN). Acordul de 
înfiinţare al Băncii a fost semnat la 30 decembrie 1994 şi ratificat ulterior de către Parlament 
prin Legea nr. 67/1996. 
 Domnia sa a spus că, în conformitate cu Rezoluţia nr. 88 a Consiliului Guvernatorilor 
BCDMN adoptată la cea de a 51-a Reuniune specială desfăşurată  la Salonic în decembrie 
2007, capitalul autorizat al BCDMN s-a majorat de la 1 miliard DST (în prezent) la          
3 miliarde DST, din care capitalul subscris va fi majorat la 2 miliarde DST, permiţând astfel 
flexibilitate în cazul unei suprasubscrieri sau a apariţiei, pe parcurs, a unor state sau 
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organisme financiare internaţionale care ar dori să adere la Bancă. În luna mai 2008, 
Guvernul României a aprobat Memorandum-ul cu tema „Aprobarea majorării capitalului 
deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre” apreciind ca 
necesară participarea României la majorarea capitalului social al BCDMN şi la redistribuirea 
acţiunilor nealocate, prin achiziţionarea unui număr cât mai mare de acţiuni, în vederea 
egalării, dacă va fi posibil, a cotei deţinute în prezent de marii acţionari (Federaţia Rusă, 
Turcia, Republica Elenă).  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiator. 
 Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
recuperarea arieratelor bugetare, Plx 38/2011. 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus amânarea dezbaterilor pe această 
iniţiativă legislativă cu o săptămână. 
  Supusă la vot, propunerea de amânare cu o săptămână a dezbaterii acestui act 
normativ, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 februarie 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană”, PLx 73/2011. 

2. Propunerea legislativă pentru recuperarea arieratelor bugetare, Plx 38/2011. 
3. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă.  
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 februarie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) şi pct.(13) al Legii 

nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, Pl-x. 797/2010. 
2. Propunere legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, 

privind procedura insolvenţei, Pl-x.798/2010. 
3. Propunere legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind 

procedura insolvenţei, Pl-x.799/2010. 
 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă.  
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