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Sinteza
lucrărilor şedinţei Comisiei din lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare din ziua de 31 martie 2010

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 31 martie 2010, în comun cu Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci.
La sedinţa comună, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi, iar din partea Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci, din totalul de 35 de membri au fost prezenţi 28 de
membri.
La şedinţa Comisie au fost prezenţi următorii deputaţi: Tudose Mihai, Stoica
Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel,
Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu
Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă
Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.
Lucrările celor două Comisii au fost conduse, de către domnul deputat Stefan
Viorel, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare: doamna Adina Dragomir, director si ai Ministerului Finanţelor Publice:
doamna Boni Cucu, director si doamna Magdalena Ionita, şef serviciu.
Membrii celor două Comisii au aprobat următoarea ordine de zi:
IN FOND :
1.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
PLx 544/2009 – comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege pentru
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, PLx 544/2009 – comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
In cadrul dezbaterilor a reieşit faptul că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv Legea nr.
32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi
completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005 şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a

Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Pe parcursul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au formulat amendamente
la punctul 2 al art.I, punctul 5 al art. I, articolul II, partea dispozitivă a articolului III,
punctul 5 al articolului III, articolul IV, punctul 1 al articolului V, punctul 4 al articolului
V, punctul 16 al articolului V, punctul 19 al articolului V, articolul VI. Supuse la vot,
aceste amendamente au fost aprobate cu majoritate de voturi.
S-au introdus: punctul 1¹ la articolul V, punctul 1² la articolul V, articolul IX.
Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi.
După dezbaterile generale, membrii celor două Comisii au supus la vot propunerea
de aprobare a proiectului de lege în integralitatea sa, cu amendametele admise,
propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi.
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