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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 25 martie 2013.  

Ședinţa Comisiei din data de 25 martie 2013, a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind 

unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform 
prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de 
acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A., PLx 40/2013- studiu. 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului                
nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale, PLx 29/2013- studiu. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în zilele de 26 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului                
nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor 
măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului, procedură de 
urgenţă, PLx 84/2013 – aviz. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, 
procedură de urgenţă, PLx 87/2013- aviz. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din 
Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, 
precum și unele măsuri adiacente, PLx 91/2013 – aviz. 

4. Propunerea de Directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări 
consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare - COM(2013) 71 final -
 verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

La lucrările Comisiei, din data de 26 martie 2013, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe,                
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Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel,        
Bogdan Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu,                
Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia,                
Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacșu Marian,                
Nicolae Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Stoica                
Ștefan-Bucur, Șimon Gheorghe, Teju Sorin, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu 
Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul deputat Nicolae 
Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții: Ministerului Transporturilor: 
domnul Septimiu Buzașu, secretar de stat; Ministerului Finanțelor Publice: doamnele 
Monica Negruțiu, director general, Gheorghița Toma, șef serviciu, Denisa Saru, șef 
serviciu și domnul Mihai Brăgaru, șef serviciu; Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare: domnul Radu Toia, director general. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor 
acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul 
executării unor creanțe datorate statului, procedură de urgenţă,                 
PLx 84/2013 – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Monica Negruțiu, 
director general, a precizat că susține avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.  

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

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri 
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și 
modificarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PLx 87/2013 - aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Denisa Saru, șef 
serviciu, a subliniat faptul că Guvernul susține avizarea favorabilă a acestui proiect 
de lege.  

Domnul deputat Ţigăeru Roşca Laurenţiu, a propus un amendament la acest 
proiect de lege, care, supus votului, a fost aprobat de către membrii Comisiei cu 
majoritate de voturi (o abţinere). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendament admis. 

La punctul 3 al ordinii de zi,  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 
adiacente, PLx 91/2013 – aviz. 

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 înscrisă propunerea de Directivă a 
Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe 
tranzacţiile financiare - COM(2013) 71 final - verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
actul normativ european supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în zilele de 27 martie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute 
persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a 
societăţilor, PLx 142/2012 – studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Plx 435/2012 – studiu. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

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

1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice,  PLx 47/2012 – studiu. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 88/2012 privind cadrul 
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare 
acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi 
prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014,                
PLx 31/2013 – studiu. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 
şedinţă a Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
         Mihai TUDOSE 
 
 

                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU        
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