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al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 26, 27 și 28 februarie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 26 februarie 2013. 

La lucrările Comisiei din ziua de 26 februarie, din totalul de 29 de membri, 
la şedinţă au fost prezenţi 27 de deputaţi. Domnii deputați Nicolae Bănicioiu și 
Sergiu-Constantin Vizitiu au absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului 
Finanţelor Publice, doamnele Tanți Anghel, director, Doina Drăghici, consilier si 
Andreea Florescu, expert superior; Ministerul Economiei: domnul Cornel Bobâlcă, 
director în cadrul Oficiului Participaţiilor Statului  şi Privatizării în Industrie; 
Ministerul pentru Societatea Informațională: doamna Carmen Elian, director 
general; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Stan Popa, 
vicepreşedinte; Autoritatea Natională pentru reglementarea si monitorizarea 
achizitiilor publice: domnul Mircea Fechet, vicepreședinte. 

  Ședinta Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Cererea de reexaminare a legii pentru modificarea și completarea Legii 

nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,                
Plx 613/2010/2012. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA ─ S.A. Bucureşti, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal 
competent, procedură de urgență, PLx 18/2013. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și 
altor operațiuni cu produse militare, procedură de urgență, PLx 26/2013. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=399&cam=2&leg=2012


4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 
servicii, procedură de urgență,  PLx 35/2013. 

5.   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, PLx 38/2013. 

6.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  procedură de 
urgenţă, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, PLx 47/2012. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă cererea de reexaminare a 
legii pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, Pl-x 613/2010/2012. 

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă),  să înainteze plenului Camerei 
Deputaţilor raportul înlocuitor prin care să admită cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României  şi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii 
Comerciale AVERSA ─ S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, procedură de urgență, PLx 
18/2013. 

Reprezentantul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 
Stan Popa, vicepreşedinte, a prezentat, pe scurt, obiectul de reglementare al acestui 
proiect de lege şi anume aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a 
creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA ─ S.A. Bucureşti, administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent.  

Domnia sa a adăugat faptul că prin această măsură se urmăreşte unificarea 
poziţiei statului în Adunarea Creditorilor şi monitorizarea derulării unei proceduri de 
faliment care să permită implementarea ulterioară a unor măsuri de relocare şi să 
asigure încasarea creanţelor, concomitent cu relansarea producţiei de către un 
potenţial investitor şi  menţinerea actualelor locuri de muncă.   

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii 
Comerciale AVERSA ─ S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, cu amendamente admise. 

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de 
control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, procedură 
de urgență, PLx 26/2013. 

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

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, procedură de urgență,  PLx 35/2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi             
(2 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în 
forma adoptată de Senat.  

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, PLx 38/2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi       
(1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un 
amendamentul admis. 

Sedinta Comisiei a continuat cu punctul 6 al ordinii de zi, și anume proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgenţă,               
PLx 47/2012 - comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

In urma discuțiilor, membrii celor două Comisii au hotărât amânarea pentru 
două săptămâni a votului pentru acest proiect de lege.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 27 şi 28 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de 
urgenţă, PLx 47/2012  -  studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă a Comisiei. 

 
 

    Președinte, 
Mihai TUDOSE 

 
  Secretar,                                                            
Cornel ITU                        

 

 

 

                                                                                                      Consilier  parlamentar: 
                        Anca Chiser 
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