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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei 
Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii, respectiv Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat, şi-au început 
lucrările şedinţei comune în ziua de 12 noiembrie 2013. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, au participat 25 deputaţi. Domnul deputat Laurenţiu Chirvăsuţă a fost 
plecat în delegaţie externă. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea şi Nicolae 
Bănicioiu au absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Şedinţa 
comună a celor trei comisii a avut următoarea ordine de zi: 

        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului                 
nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013; (comun cu 
Comisia economică, industrii şi servicii respectiv Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului din cadrul Senatului),  PL-x 415/2013 – aviz 
comun. 
        2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2013; (comun cu Comisia economică, industrii şi servicii respectiv Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului),                   

PL-x 442/2013 – aviz comun. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2013; (comun cu Comisia economică, industrii şi 
servicii respectiv Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din 
cadrul Senatului),  PL-x 415/2013 – aviz comun. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Virgil Popescu şi domnul 
director general Dumitru Bărăscu, Ministerului Transporturilor, domnul director 
general Petre Neacşa, Secretariatului General al Guvernului, doamna secretar 
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general adjunct Andreea Lambru, Consiliului Concurenţei, domnul  Gyerko Laszlo - 
consilier concurenţă. 

Domnul secretar de stat Virgil Popescu le-a prezentat membrilor comisiilor 
reunite principalele reglementări aduse prin prezenta iniţiativă legislativă.  

   În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013; (comun cu Comisia economică, 
industrii şi servicii respectiv Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului din cadrul Senatului),  PL-x 442/2013 – aviz comun. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Economiei, domnul secretar de stat Virgil Popescu şi domnul 
director general Dumitru Bărăscu, Ministerului Transporturilor, domnul director 
general Petre Neacşa, Secretariatului General al Guvernului, doamna secretar 
general adjunct Andreea Lambru. 

Domnul secretar de stat Virgil Popescu le-a prezentat membrilor comisiilor 
reunite principalele reglementări aduse prin prezenta iniţiativă legislativă.  

În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma prezentată de iniţiator. 

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

în şedinţă simplă, având următoare ordine de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin 
divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, 
pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, procedură de 
urgenţă,  PL-x 374/2013 – fond comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
        2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi 
decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de                 
vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului şi Ford Motor Company, procedură de urgenţă,                   

PL-x 424/2013 – aviz. 
 
       Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele 
măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, procedură de urgenţă,  PL-x 374/2013 – fond 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Economiei - Departamentul Energiei, domnul secretar de stat 
Mihai Albulescu şi domnul director general Gabriel Dumitraşcu, respectiv, din 
partea OSPI, domnul director juridic Mihai Frasin. 
 S-a primit raport preliminar, de aprobare cu amendamente admise, din partea 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 Domnul secretar de stat Mihai Albulescu le-a prezentat membrilor comisie 
principalele reglementări ale prezentei iniţiative legislative.  

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat un amendament. Supus la 
vot, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească un Raport 
preliminar prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a 
Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor 
acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea 
Departamentului pentru Energie, cu amendamentele admise. Raportul 
preliminar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
transmis către Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele 
măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce 
rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, 
procedură de urgenţă,  PL-x 424/2013 – aviz. 

În cadrul dezbaterilor, domul preşedinte Mihai Tudose a formulat 
amendamente. Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

lucrările în ziua de 13 noiembrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 
        1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,                     
PL-x 47/2012– studiu. 

      2. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului 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.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 14 noiembrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 
         1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, PL-x 435 /2012– 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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