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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 23 septembrie 2013, începând cu orele 16,00, cu următoarea ordine de 
zi: 

    1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, procedură de urgenţă, PL-x 247/2013 – studiu şi dezbatere. 

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 24 septembrie 2013, începând cu orele 10,00, în şedinţă 
comună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 27 deputaţi. Domnul 
deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de domnul deputat  Romeo Nicoară.  Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

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

Şedinţa comună a celor două Comisii, de la ora 10,00, a avut următoarea ordine 
de zi: 

   1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              
nr.78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, procedură de urgenţă, PL-x 247/2013 – comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci - fond. 
 
        Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, procedură de urgenţă, 

PL-x 247/2013 – comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - fond. 
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La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi 
domnul vicepreşedinte Mircea Ursache,  iar din partea Ministerului Finanţelor 
Publice: domnul Dan Manolescu – secretar de stat. 

  Domnul secretar de stat Dan Manolescu a prezentat considerentele pentru care 
Ministerul Finanţelor Publice a transmis membrilor celor două Comisii propuneri de 
amendamente.  

S-a trecut la dezbaterea pe articole, respectiv la aprobarea sau respingerea 
propunerilor de amendamente formulate de Ministerul Finanţelor Publice. La 
dezbaterea pe articole atât domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu cât şi domnul 
secretarul de stat Dan Manolescu au adus lămuriri cu privire la necesitatea amendării 
proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 78/2013. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu amendamente admise. 

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

lucrările în şedinţă simplă, începând cu orele 14,00.  
Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 27 deputaţi. Domnul 

deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de domnul deputat  Romeo Nicoară.  Domnul 
deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România,  

Pl-x 248/2013, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată – aviz. 
         2. Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 61/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                   

PL-x 284/2013 – aviz. 
 

  Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
privind protecţia întreprinzătorului din România,  Pl-x 248/2013, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată – aviz. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi              
(1 vot împotrivă şi o abţinere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea OUG nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri                 
financiar-fiscale, procedură de urgenţă, PL-x 284/2013 – aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Transporturilor: domnul secretar de stat Bogdan Găurean, 
doamna Carmen Pop – şef serviciu şi doamna Maria Galbân – consilier; Ministerului 
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Finanţelor Publice – ANAF: domnul secretar de stat Mihail Constantin şi doamna 
director general Monica Negruţiu. 

Domnul secretar de stat Bogdan Găurean a susţinut adoptarea acestui proiect de 
lege prin care se urmăreşte reducerea arieratelor către bugetul general consolidat, ca 
una din ţintele convenite prin scrisoarea de intenţie şi Memorandumului tehnic de 
înţelegere din Aranjamentul Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul 
Monetar Internaţional. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 25 septembrie 2013, începând cu orele 8,30 până la 
orele12,30, respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, PL-x 47/2012– studiu. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, PL-x 264/2013– 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 26 septembrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, PL-x 47/2012– studiu. 

  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, PL-x 264/2013– 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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