
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  22.11.2016 
                       Nr. 4c-1/277 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 21 și 22 noiembrie 2016 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de 21 noiembrie 
2016, în şedinţă comună, împreună cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, din Camera 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 21 noiembrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, 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 și Ursărescu Dorinel. 

Domnul deputat Marian Neacșu a fost înlocuit de domnul deputat Florin Iordache,  domnul deputat Miron 
Alexandru Smarandache a fost înlocuit de domnul deputat Petru Gabriel Vlase iar domnul deputat Gheorghe 
Șimon a fost înlocuit de domnul deputat Ion Mocioalcă. 

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  Eugen Țapu -Nazare, 
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 memoriului domnului Viorel Munteanu, adresat celor patru Comisii; 

          2. Audierea candidaților propuși pentru ocuparea a trei funcții vacante, respectiv, a unui 
vicepreședinte și a doi consilieri de concurență ai Plenului Consiliului Concurenței: 
            1. Doamna Elena Kleininger,  candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de vicepreședinte al 
Plenului Consiliului Concurenței;  
            2.  Domnul Cosmin Belacurencu, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de consilier de 
concurență al Plenului Consiliului Concurenței;  
            3. Domnul Dragoș Constantin Vasile, candidat propus pentru ocuparea funcției vacante de consilier de 
concurență al Plenului Consiliului Concurenței. 
 
   La primul punct al ordinii de zi, domnul președinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a 

conținutului memoriului domnului Viorel Munteanu.  
În urma analizării memoriului domnului Viorel Munteanu, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (o abținere), că soluționarea memoriului nu intră în sfera de competență a celor patru Comisii, 
motiv pentru care se va redirecționa sesizarea către Guvernul României, în conformitate cu dispozițiile art. 61 din 
Ordonanța Guvernului  nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 233/2002. 
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La punctul doi al ordinii de zi, candidaţii audiaţi au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor 

profesionale în domeniul concurenței, precum şi a experienţei profesionale în domeniul economic și juridic, după 
caz, și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru Comisii. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, candidatura doamnei Elena Kleininger, pentru funcția de vicepreședinte al Plenului 
Consiliului Concurenței. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi (un vot neexprimat al unui parlamentar, care se află în conflict de interese), 
candidatura domnului Cosmin Belacurencu, pentru funcția de  consilier de concurență al Plenului 
Consiliului Concurenței. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv, ai Comisiei economice, industrii şi 
servicii și Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat, au avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi, candidatura domnului Dragoș Constantin Vasile , pentru funcția de consilier de 
concurență al Plenului Consiliului Concurenței. 

Avizul favorabil comun al celor patru Comisii urmează a fi înaintat Președintelui României, în 
conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în data de 22 
noiembrie 2016, în intervalul orar 1000-1300, respectiv, 1400-1630 având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru 
modificarea și completarea a rt. 14 din Ordonanța Guvernului  nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, PL-x 495/2016  – studiu;  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru 
modificarea și completarea Ord onanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, PL-x 496/2016 – studiu; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și 
Social, PL-x 502/2016 – 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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