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În conformitate cu prevederile Hotărârii celor două Birouri Permanente, ale 
Camerei Deputaţilor respectiv Senatului, din data de 19 septembrie 2011, a avut 
loc şedinţa comună a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
respectiv a Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, în vederea audierii 
candidatului propus de către Grupul Parlamentar al PD-L, pentru funcţia de 
membru în cadrul Consiliului Statistic Naţional 

Cele două comisii parlamentare, având cvorumul îndeplinit, au început lucrările 
şedinţei comune, în ziua de 19 septembrie 2011.  

La şedinţa comună, din data de 19 septembrie 2011, din totalul de 21 de 
membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat 
19 de deputaţi. Domnul deputat Valerian Vremea a fost absent de la lucrările 
Comisiei iar domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat într-o delegaţie 
externă. 

La şedinţele din datele de 21 si 22 septembrie, din totalul de 21 de membri ai 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat 20 de 
deputaţi. Domnul deputat Valerian Vremea a fost absent de la lucrările Comisiei.  

La dezbaterile şedinţei comune din data de 19 septembrie 2011 a participat, în 
conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul deputat Gondor Marius Sorin, în calitate de candidat, propus de către 
Grupul Parlamentar al PD-L, pentru funcţia de membru în Consiliul Statistic 
Naţional. 

Membrii celor două comisii au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Audierea, în conformitate cu dispoziţiile art.12, alin.(1), lit.l) din Legea 

nr.226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, a 
candidatului propus de către Grupul Parlamentar al PD-L, pentru funcţia de 
membru în cadrul Consiliului Statistic Naţional. 

Şedinţa comună a început cu prezentarea activităţii profesionale a domnului 
deputat Gondor Marius Sorin, în calitate de candidat propus de către Grupul 
Parlamentar al PD-L, pentru funcţia de membru în Consiliul Statistic Naţional. 
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Domnul deputat Gondor Marius Sorin, în calitate de candidat propus de către 
Grupul Parlamentar al PDL, pentru funcţia de membru în Consiliul Statistic 
Naţional a răspuns întrebărilor domnilor deputaţi si senatori. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, înaintarea, către plenul Parlamentului, a propunerii de nominalizare a 
domnului deputat Gondor Marius Sorin pentru funcţia de membru în 
Consiliul Statistic Naţional.  

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 21 septembrie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.  Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României,              

Plx 476/2011 – studiu. 
2. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal,            

Plx 508/2011 – studiu. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 

dat în proxima şedinţă.  
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 22 septembrie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind respingerea OUG nr. 52/2011 pentru modificarea 

OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,                  
PLx 511/2011- studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat în proxima şedinţă.  
 
 
 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
 
                                                      SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
                                           
 
    
                                                  
                            Consilier parlamentar, 
                                   Anca Chiser       
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