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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 3, 4,  5 şi 6 iunie 2013  

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 3 iunie 2013.  

Sedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  

nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, 
calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” ─ S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz”  ─ S.A. Mediaş, procedură de urgenţă, PL-x 115/2013 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 4 iunie 2013.  

La lucrările Comisiei, din data de 04 iunie 2013, au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Bogdan 
Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér 
László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-
Luigi, Nazare Alexandru, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Palaşcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru Roşca 
Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.  

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                  

nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, 
calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” ─ S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 
„Transgaz”  ─ S.A. Mediaş, procedură de urgenţă, PL-x 115/2013 – fond comun 
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social, PL-x 165/2013 - aviz.          
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3. Recomandarea Consiliului privind  Programul naţional de reformă al 
României pentru 2013 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de 
convergenţă al României pentru perioada 2012-2016, COM (2013) 373                  
– examinare în fond.  

4. Raport de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe 
anul 2011, R11/2012, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat. 

5. Raport de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pe 
anul 2012, R8/2013, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

6. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale, procedură de urgenţă,                  
PL-x 29/2013 - fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.      

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea 
entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş, procedură de 
urgenţă, PL-x 115/2013 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat, Dan Manolescu; 
C.N. Transelectrica S.A.: domnul Gheorghe Ştefan – director general executiv; 
Transgaz: domnul Marius Stroia – director; Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei: doamna Adriana Baz – şef serviciu. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au hotărât să întocmească un raport de adoptare cu 
amendamente admise, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

Domnul secretar de stat, Dan Manolescu, a prezentat proiectul de lege care are 
ca obiect de reglementare trecerea acţiunilor deţinute de stat la Compania Naţională 
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. Bucureşti şi la Societatea 
Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş din administrarea 
Ministerului Economiei în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.  

Domnul Gheorghe Ştefan – director general executiv în cadrul C.N. 
Transelectrica S.A. a prezentat punctul de vedere al acestei societăţi cu privire la 
principalele modificări conţinute de proiectul de lege. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au formulat 
amendamente în cadrul dezbaterilor. Supuse la vot, acestea au fost aprobate, cu 
unanimitate de voturi. 

De asemenea,  membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au supus la vot amendamentele admise formulate de Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii, conform raportului 
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preliminar transmis de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei noastre. 
Supuse la vot, acestea au fost respinse, cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită membrilor Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci un raport preliminar de adoptare a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013 pentru 
desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” ─ S.A. şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz”  ─ S.A. Mediaş, cu 
amendamente admise şi respinse. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, PL-x 165/2013 - aviz.    

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă Recomandarea Consiliului 
privind  Programul naţional de reformă al României pentru 2013 şi care include un 
aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru perioada 
2012-2016, COM (2013) 373  – examinare în fond.  

La dezbaterea acestui document au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat, Alin Mitrică; 
Ministerului Economiei – min. delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, 
doamna secretar de stat, Anca Ionescu; Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Saşa Lovin – expert asistent şi doamna Adriana Reuţ – economist. 

Domnul secretar de stat Alin Mitrică a prezentat documentul aprobat de 
Comisia Europeană, cu precizarea că există din partea ministerului susţinerea 
Recomandării Consiliului Uniunii Europene.  

Doamna secretar de stat Anca Ionescu a dorit sa sublinieze faptul că, prin 
preluarea acestor prevederi se încearcă a se face şi o îmbunătăţire reală cu privire la 
mediul privat,  în sensul creării unor condiţii favorabile pentru IMM-uri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Recomandării Consiliului privind  Programul naţional de reformă 
al României pentru 2013 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de 
convergenţă al României pentru perioada 2012-2016, pe care să-l înainteze 
Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

Pe punctele patru şi cinci ale ordinii de zi au fost înscrise:  
- Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

pe anul 2011, R11/2012, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat; respectiv,  

- Raportul de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
pe anul 2012, R8/2013, raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat. 
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La dezbaterile comune au participat membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, respectiv ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi membrii Comisiei economice, 
industrii şi servicii din Senat. 

Domnul Bogdan Lehel Lorand, în calitate de preşedinte al Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor le-a prezentat membrilor comisiilor cele două 
rapoarte de activitate ale instituţiei. De asemenea, după prezentarea activităţii 
instituţiei pe anul 2011, respectiv 2012, domnul preşedinte Bogdan Lehel Lorand  a 
răspuns întrebărilor membrilor comisiilor. 

În urma dezbaterilor, a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui raport 
de aprobare a Raportului de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor pe anul 2011. În urma exprimării votului, membrii celor trei 
Comisii au aprobat această propunere şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
înainteze Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului un raport preliminar de aprobare a Raportului Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2011. 

De asemenea, a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui raport de 
aprobare a Raportului de activitate al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor pe anul 2012. În urma exprimării votului, membrii celor trei 
Comisii au aprobat această propunere şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
înainteze Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului un raport preliminar de aprobare a Raportului Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor pe anul 2012. 

 Pe punctul şase al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării 
unei societăţi comerciale, procedură de urgenţă, PL-x 29/2013 - fond comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.      

La dezbaterea acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Economiei, domnul Mihai Frasin – consilier. Domnul Mihai 
Frasin a prezentat membrilor comisiilor reunite, principalele prevederi ale iniţiativei 
legislative.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate în cadrul 
dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2012 privind 
mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea 
înfiinţării unei societăţi comerciale, în forma adoptată de Senat. 

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 05 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
       1. 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. 
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În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 06 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

         1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 23/2013 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al 
Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 
2009-2014, PLx 137/2013 – 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    
    
                    Consilieri parlamentari:   

Alina Hodivoianu 
        Anca Chiser  
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