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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 7, 8, 9 și 10 mai 2012 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, în comun cu Comisia 
pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților respectiv Comisia economică, 
industrii și servicii și Comisia pentru privatizare și administratrea activelor statului 
din Senat, şi-a început lucrările în ziua de 7 mai 2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Audierea domnului Daniel CHIȚOIU, candidat la funcția de ministru al 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. 

2. Audierea domnului OVIDIU IOAN SILAGHI, candidat la funcția de 
ministru al Transporturilor și Infrastructurii. 

3. Audierea domnului LUCIAN ISAR, candidat la funcția de               
ministru-delegat pentru Mediul de Afaceri. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat 18 deputaţi și anume: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihai 
Doru Oprişcan, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea, Horia 
Grama, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă,  
Adrian Popescu, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, Mihaela Ioana Șandru, Horia 
Teodorescu. Domnul deputat Dan Nica a fost înlocuit, alternativ, de domnul deputat 
Valeriu Zgonea, respectiv domnul deputat Adrian Solomon.  

Domnii deputați Arion Viorel, Iacob Strugaru Stelică, Dan Păsat și Valerian 
Vreme au absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse alternativ, de preşedinții celor patru Comisii, 
respectiv domnii deputați Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, domnul Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru 
industrii și servicii a Camerei Deputaților, precum și domnul Varujan Vosganian, 
presedintele Comisiei economice, industrii și servicii și domnul Valentin Calcan, 
președintele Comisiei pentru privatizare și administratrea activelor statului din 
Senat. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor: domnul Daniel Chițoiu, candidat la funcția de 
ministru al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, domnul Ovidiu Ioan 
Silaghi, candidat la funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii și domnul 
Lucian Isar, candidat la funcția de ministru-delegat pentru Mediul de Afaceri. 
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Ședinţa celor patru Comisii a început cu audierea domnului Daniel 
CHIȚOIU, candidat la funcția de ministru al Economiei, Comerțului și Mediului 
de Afaceri. 

Domnul Daniel Chițoiu, candidat la funcția de ministru al Economiei, 
Comerțului si Mediului de Afaceri, și-a prezentat pe scurt activitatea și competențele 
profesionale. Domnia sa a răspuns, pe rând, întrebărilor deputaților și senatorilor 
prezenți și a prezentat, pe scurt, câteva dintre obiectivele mandatului său și anume 
faptul că va continua angajamentele asumate de România în fața FMI, Comisiei 
Europene și Băncii Mondiale, în privinta privatizarii prin vânzarea pe bursă.  

De asemenea, domnul Daniel Chițoiu, candidat la funcția de ministru al 
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a mai spus că unul din obiectivele 
sale este reducerea arieratelor de la 2,6% puncte procentuale din PIB la 1,6% din 
PIB.  

Domnul Daniel Chițoiu a răspuns apoi pe larg întrebărilor deputaților si 
senatorilor prezenți. 

Domnul deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare,a supus la vot candidatura domnului Daniel 
CHIȚOIU, la funcția de ministru al Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri.  

Membrii celor patru comisii au avizat favorabil, cu majoritate de voturi 
(38 voturi pentru, 4 împotrivă si 2 abțineri) candidatura domnului Daniel 
CHIȚOIU, la funcția de ministru al Economiei, Comerțului si Mediului de 
Afaceri. 

La punctul doi al ordinii de zi, ședința Comisiilor reunite a continuat cu 
audierea domnului Ovidiu Ioan SILAGHI, candidat la funcția de ministru al 
Transporturilor si Infrastructurii.  

Domnul Ovidiu Ioan Silaghi și-a prezentat activitatea profesională precum și 
experiența sa în domeniul transporturilor și al infrastructurii.  

Domnul Ovidiu Silaghi a declarat că priorităţile sale vor fi respectarea acordului 
cu instituţiile financiare internaţionale şi absorbţia fondurilor europene, respectarea 
acordurilor cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială fiind o prioritate și a 
subliniat  faptul că va acorda o mare atenţie proiectelor cu fonduri europene.  

Domnul Ovidiu Ioan Silaghi a răspuns apoi pe larg întrebărilor deputaților și 
senatorilor prezenți. 

Domnul deputat Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii a 
Camerei Deputaților  a supus la vot candidatura domnului Ovidiu Ioan Silaghi, 
pentru funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii.   

Membrii celor patru Comisii au avizat favorabil, cu majoritate de voturi 
(34 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă si 2 abțineri) candidatura domnului 
Ovidiu Ioan Silaghi, pentru funcția de ministru al Transporturilor și 
Infrastructurii. 

La punctul trei al ordinii de zi, ședința celor patru Comisii a continuat cu 
audierea domnul Lucian ISAR, candidat pentru funcția de ministru-delegat pentru 
Mediul de Afaceri. 

Domnul Lucian Isar, și-a prezentat atât activitatea profesională precum și 
experiența sa în domeniul bancar si al mediului de afaceri.Domnia sa a declarat 
faptul că noul Guvern va încerca să rezolve pe termen scurt, trei mari probleme cu 
care se confruntă mediul de afaceri. Un prim punct vizează finanţările, domnia sa 
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subliniind că nu este vorba despre o alocare de sume de la buget, ci de o facilitare a 
căilor prin care antreprenorii să îşi obţină banii pe care deja i-au generat. 

Domnul Lucian Isar  a mai declarat că dorește ca, prin instrumente inovative, în 
următoarea perioadă, să demonstreze că acest Guvern este capabil să readucă 
economia pe creştere şi, din această perspectivă, domnia sa a adăugat faptul că are 
convingerea că şi băncile vor fi receptive la a stimula creditarea. O a doua problemă 
ce se doreşte a fi rezolvată pe termen  scurt este birocraţia, mai ales că există foarte 
multă retorică, atât în România, cât şi în Europa, legată de stimularea IMM-urilor. 
Acest lucru se poate obține, a subliniat domnia sa, în primul rând, prin efectuarea 
unor controale care să aibă o anumită frecvenţă, să existe un punct de contact prin 
care autorităţile statului să nu agreseze companiile, cel puţin IMM-urile, cerându-le 
diferite date. Acestea sunt lucruri prin care se va incerca să se degreveze 
antreprenorul. În ceea ce priveşte ajutorul ce va fi acordat antreprenorilor, domnul 
Lucian Isar a precizat că în primul rând vor fi lansaţi polii de creştere, clusterele, iar 
statul va trebui să rezolve problema coordonării, astfel încât antreprenorii să se poată 
baza pe cunoştinţele statului, astfel încât să se poată organiza şi să promoveze aceste 
forme de dezvoltare regională.  

De asemenea, domnul Lucian Isar a menționat că recreionarea arhitecturii 
reprezentanţelor pe care Ministerul Economiei le are în străinătate reprezintă a treia 
problemă pe care ministerul își propune să o rezolve pe termen scurt, alături de o 
încercare de diversificare a exporturilor României. 

Domnul Lucian Isar a răspuns pe larg întrebărilor deputaților si senatorilor 
prezenți. 

Domnul preşedinte Varujan Vosganian, președintele Comisiei economice, 
industrii și servicii din Senat a supus la vot candidatura domnului Lucian Isar la 
funcția de ministru-delegat pentru Mediul de Afaceri.  

Membrii celor patru Comisii au avizat favorabil, cu majoritate de voturi 
(31 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 7 abțineri) candidatura domnului Lucian 
Isar la funcția de ministru-delegat pentru Mediul de Afaceri.  

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

lucrările în ziua de 8 mai 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 94/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, procedură de 
urgenţă, PLx 8/2012 – aviz. 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-
a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la 
Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi 
Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, PLx 38/2012 – aviz. 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare între Regatul 
Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele 
Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica 
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Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 
2012, procedură de urgenţă,  PLx 39/2012 – aviz. 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori               
Plx 636/2011 - aviz. 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 141 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, PLx 747/2011 – aviz. 

6. Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru 
modificarea OUG nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii 
Comerciale „Petromidia” – S.A. Constanţa, retrimitere de la plen,               
PLx 832/2010/2011 – raport. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor, retrimitere de la plen, Plx 579/2010 – raport. 

8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
retrimitere de la plen, Plx 207/2011 – raport. 

9. Comunicarea Comisiei: Analiza anuală a creșterii pe 2012 - COM(2011) 815  
final, examinare în fond. 

10. Comunicarea  Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor: Un cadru de calitate pentru serviciile de 
interes general în Europa - COM(2011) 900 final - examinare în fond. 

11. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017                
- COM(2011) 928 final - verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

12. Cartea Verde: Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte 
desprinse din experiența recentă - COM(2012) 7 final - examinare în fond. 

13. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene                
- COM(2012) 167 final– verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 
      14. Diverse - Adresa Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat nr. 

14/718 din 8 mai 2012, cu privire la desemnarea domnului deputat Horia Grama pentru 
ocuparea funcţiei vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat 21 deputaţi și anume: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihai 
Doru Oprişcan, Marin Almăjanu, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea, Horia 
Grama, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacşu, Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă,  
Adrian Popescu, Andrei Valentin Sava, Ştefan Seremi, Mihaela Ioana Șandru, Horia 
Teodorescu, Arion Viorel, Iacob Strugaru Stelică, Dan Păsat și Valerian Vreme. 
Domnul deputat Dan Nica a fost absent de la lucrările Comisiei.  

Lucrările 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 
Afacerilor Externe: domnul Anton Niculescu, secretar de stat și domnul Pietro 
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Pavoni, consilier diplomatic; Ministerului Afacerilor Europene: domnul Constantin 
Tudor, consilier, doamna Cătalina Flavia Constantin,  consilier, doamna Mădălina 
Iliuţă, consilier, doamna Elena Iorga, director adjunct si domnul Mihai 
Bogdan,director adjunct; Băncii Naţionale a României, doamna Veronica 
Răducănescu, director, doamna Dana Ilie, expert; Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Jan Vraciu, director, domnul Aurelian Costache, director; 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Mariana Vizoli, director, doamna Valerica 
Secoșan, consilier și domnul Florin Preda, consilier; Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, doamna Marinela Nemeş, director general şi doamna Mona Cucu, 
director; Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, doamna Maria Georgiana 
Stoian, director general adjunct şi doamna Gabriela Tănase, director general adjunct; 
Institutului Național de Statistică: domnul Vergil Voineag, președinte și doamna 
Gabriela Popa, director adjunct; Asociației Societăților Financiare ALB Romania: 
doamnele Adriana Aheriarhiu, secretar general, Raluca Carmen Oprea, director 
economic BCR Leasing, Oana Teodorescu, șef serviciu juridic și Luminița 
Malanciuc, consilier juridic. 

La primul punct al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de lege 
pentru aprobarea OUG nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare la operatorii economici, procedură de urgenţă, PLx 8/2012.  

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

La punctul doi al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de Lege 
pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a 
Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 
2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, 
semnat la Atena la 30 decembrie 1994 Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată, procedură de urgenţă, PLx 38/2012.  

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

La punctul trei al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de Lege 
pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul 
Uniunii Economice şi Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul 
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica 
Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, 
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica 
Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda 
şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012, procedură de urgenţă,             
PLx 39/2012.  

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

La punctul patru al ordinii de zi în avizare, a fost înscrisă propunerea 
legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, Plx 636/2011.  

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi  punctul de vedere 
al Guvernului, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 



 6

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

La punctul cinci al ordinii de zi în avizare, a fost înscris proiectul de Lege 
pentru completarea art. 141 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
PLx 747/2011.  

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

La punctul șase al ordinii de zi în fond, a fost înscrisă cererea de reexaminare 
a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru modificarea OUG nr. 64/1998 
privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii 
bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” – S.A. Constanţa, 
retrimitere de la plen, PLx 832/2010/2011.  

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi,  să înainteze plenului Camerei Deputaţilor un 
nou raport înlocuitor suplimentar prin care menţine raportul înlocuitor 
suplimentar din data de 22 noiembrie 2011, în sensul că se respinge cererea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României ca fiind neîntemeiată, întrucât 
orice ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau ordonanţă simplă nu poate fi respinsă 
de Parlament pe motiv că şi-a produs efectele, ci pe considerente ce ţin de 
oportunitatea conţinutului reglementării, şi să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 
privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii 
bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale ,,Petromidia’’ - S.A. 
Constanţa. 

La punctul șapte al ordinii de zi în fond, a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, retrimitere de la plen, 
Plx 579/2010. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,  să 
menţină raportul suplimentar din data de 22 noiembrie 2011 şi să 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 şi un amendament respins. 

La punctul opt al ordinii de zi în fond, a fost înscrisă  propunerea legislativă 
pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,   retrimitere de la plen, 
Plx 207/201. 

În urma examinării iniţiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
articolul supus completării, respectiv art.13 din Legea nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
cu modificările ulterioare, a fost abrogat în mod expres prin  alineatul (1) al  
articolului 65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
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guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Pe cale de consecinţă, completarea 
articolului susmenţionat este lipsită de obiect. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.  

La punctul nouă al ordinii de zi, a fost înscrisă Comunicarea Comisiei: 
Analiza anuală a creșterii pe 2012 - COM(2011) 815  final, examinare în fond. 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Europene, domnul Constantin Tudor, 
consilier, a prezentat, pe scurt documentul Comisiei Europene. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei: Analiza 
anuală a creșterii pe 2012, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a 
Camerei Deputaţilor. 

La punctul zece al ordinii de zi, a fost înscrisă Comunicarea  Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor: Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în Europa                
- COM(2011) 900 final,  examinare în fond. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Europene, doamna Mădălina Iliuţă,  
consilier, a subliniat că prezenta Comunicare are drept obiectiv prezentarea unui 
cadru de calitate, format din trei domenii de acțiune complementare și anume: 
consolidarea clarității și a securității juridice cu privire la modul de aplicare a 
normelor UE în cazul serviciilor de interes economic general (SIEG) și revizuirea 
acestora, atunci când este necesar, pentru a se asigura luarea în considerare a 
necesităților specifice; asigurarea accesului la servicii esențiale în sectoarele 
specifice, valorificând acțiunile recente din domeniul serviciilor bancare de bază, al 
serviciilor poștale și al telecomunicațiilor; precum şi promovarea calității în 
domeniul serviciilor sociale și utilizarea realizărilor înregistrate în acest domeniu ca 
model pentru alte servicii de interes general. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor: Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în Europa, pe 
care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

La punctul unsprezece al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul statistic 
european pentru perioada 2013-2017 - COM(2011) 928 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. 

La punctul doisprezece al ordinii de zi, a fost înscrisă Cartea Verde: 
Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența 
recentă - COM(2012) 7 final - examinare în fond. 

Reprezentanta Ministerului Afacerilor Europene, doamna Mădălina  Iliuţă, 
consilier a subliniat faptul că prezenta Carte Verde are drept scop să identifice 
practicile și politicile de succes în materie de restructurare și adaptare la schimbări 
pentru a promova ocuparea forței de muncă, creșterea și competitivitatea în cadrul 
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Strategiei Europa 2020 și în special în conformitate cu inițiativa emblematică în 
domeniul politicii industriale din octombrie 2010, „O agendă pentru noi competențe 
și locuri de muncă” adoptată în noiembrie 2010.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Cărţii Verzi: Restructurare și 
anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența recentă, pe care să-l 
înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 

La punctul treisprezece al ordinii de zi,  a fost înscrisă propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene                
- COM(2012) 167 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. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului 14 al ordinii de zi 
referitor la adresa Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat  nr. 14/718 
din 8 mai 2012, cu privire la desemnarea domnului deputat Horia Grama pentru 
ocuparea funcţiei vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare. 

Având în vedere propunerea Grupului Parlamentar al  Partidului Social 
Democrat, în baza prevederilor art. 45 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Horia 
Grama în funcţia de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

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

lucrările în zilele de 9 şi 10 mai 2012, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 116/2011 pentru aprobarea 

unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea 
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi 
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru 
derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor 
Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, PL-x 52/2012. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 86/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, PL-x 697/2011. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca dezbaterea 
pe marginea celor două proiecte de act normativ să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 
   PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                 SECRETAR,     
                                                    Marin ALMĂJAN 

                                                                                Consilier parlamentar     
                                             Anca Chiser 
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