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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 25 iunie 2013.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 27 deputaţi. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

La lucrările Comisiei, din datele de 25, 26 si 27 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, președintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța 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,                
PL-x 185/2013 – aviz. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundaţiilor, Pl-x  579/2010 – fond, retrimitere de la Plen în vederea unei noi 
dezbateri. 
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Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 
lit.b1) din Ordonanța 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, PL-x 185/2013 – aviz. 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,                
Pl-x  579/2010 – fond, retrimitere de la Plen în vederea unei noi dezbateri. 

Domnul președinte Mihai Tudose, în calitate de inițiator, a subliniat faptul că în 
amendamentele formulate la propunerea legislativă, s-a ținut seama de toate 
propunerile formulate de către Guvern, Consiliul Concurenței respectiv Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,  să se întocmească 
raportul suplimentar şi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu amendamente admise. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 26 iunie 2013, în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee,,  aaccttiivviittaattee  bbaannccaarrăă  
şşii  ppiiaaţţăă  ddee  ccaappiittaall  ssii  CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccaa,,  iinndduussttrriiii  ssii  sseerrvviicciiii  ddiinn  SSeennaatt. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 27 deputaţi. Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

Sedința celor patru Comisii parlamentare a avut următoarea ordine de zi: 
1. Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 

2012. 
In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 

privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 
modificari și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare „în numele C.N.V.M., președintele acesteia prezintă Parlamentului, până 
la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde 
activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi 
dezbătute, fără a fi supuse votului, în ședința comună a celor două Camere ale 
Parlamentului." 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor respectiv CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  
ffiinnaannţţee,,  aaccttiivviittaattee  bbaannccaarrăă  şşii  ppiiaaţţăă  ddee  ccaappiittaall  șșii  CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccăă,,  iinndduussttrriiii  șșii  
sseerrvviicciiii  ddiinn  SSeennaatt,  propun  Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual 
de activitate pe anul 2012 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în zilele de 27 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 – studiu. 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, Plx 435/2012 – studiu. 
 In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.  
 
 

 
 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 

                                              
       SECRETAR,     

            Cornel Itu  
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