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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 23 și 25 februarie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

23 februarie 2016, în intervalul orar 830-1300, respectiv, 1400-1800.  
La lucrările Comisiei, din data de 23 februarie 2016, au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Mihai Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe 
Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae 
Florian, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel.  

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

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
         1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 
privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare                   
Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.,  procedură de urgență,  PL-x nr. 
639/2015, retrimis din Plen, în vederea unei noi examinări,  FOND COMUN cu Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor “Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE 
pentru economia circulară", prioritate legislativă, COM(2015) 614 final - examinare în fond. 
 
 
          La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat 
individual pentru salvare  Societăţii ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.,  procedură de 
urgență, PL-x nr. 639/2015, retrimis din Plen, în vederea unei noi examinări,                  
FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei: domnul secretar de stat Bușu Cristian  și doamna director  Preda  Mihaela.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose le-a prezentat membrilor Comisiei raportul suplimentar 
preliminar de adoptare, în forma adoptată de Senat, transmis Comisiei noastre de către Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul secretar de stat Bușu Cristian a subliniat faptul 
că Ministerul Energiei va continua să întreprindă toate demersurile necesare pentru menținerea 
acestui operator atât de important pentru Sistemul Energetic Național, în circuitul economic. Astfel, 
Ministerul Energiei susține aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2015, prin 
intermediul căreia s-a creat cadrul legal privind acordarea unui împrumut, în tranșe, de către 
Ministerul Finanțelor Publice, în limita sumei de 167.000 mii lei, la solicitarea Societății 
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”Complexul Energetic Hunedoara”    – S.A., pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat 
individual de salvare. 

În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial prin care au supus plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare                   
Societăţii  ,,Complexul Energetic Hunedoara" ─ S.A.,  în forma adoptată de Senat.  

 Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă inițiativa Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor “Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară", 
prioritate legislativă, COM(2015) 614 final  - examinare în fond. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei: domnul secretar de stat Bușu Cristian  și doamna director  Preda Mihaela, 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri: doamna director Mariana 
Voicu. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 
doamna director Mariana Voicu, a făcut o prezentare generală cu privire la obiectivele obligatorii, 
din punct de vedere juridic, impuse de legislația Uniunii Europene în domeniul deșeurilor.  
    În final, doamna director Mariana Voicu a spus că noul pachet de directive europene vizând 
economia circulară reprezintă un reper important spre o economie mai eficientă, din punct de 
vedere al utilizării resurselor.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei și de către invitat s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor -  “Închiderea buclei –  un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară", care urmează a fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei 
Deputaților. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
25 februarie 2016, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,  Pl-x 675/2015 – studiu; 

2. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile 
financiare nebancare,  PL-x 891/2015 – 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                                        

                                                                                                                        Şef serviciu 
                                                                                                                                           Lidia-Graziella Segărceanu 
 

                     Consilier parlamentar                        
                        Alina Hodivoianu   
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