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Sinteza lucrărilor şedinţei Comisiei 

din zilele de 12, 13  şi 14  octombrie 2010 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 12 octombrie 2010. 

La lucrările Comisiei din zilele de  12, 13 şi 14 octombrie a.c. din totalul 
de 22 de membri,  au fost prezenţi 21 deputaţi.  

La şedinţa Comisie din zilele de 12, 13 şi 14 octombrie au fost prezenţi 
deputaţii: Tudose Mihai, 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, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian 
Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 – aviz comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat. 

2. Audierea conducerii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 
  3. Audierea domnului senator Marian Cristinel Bîgiu pentru ocuparea 

funcţiei de membru în Comisia de Evaluare a Activităţii Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor- aviz comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
din Senat. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Cojoc Marin - Director General Adjunct, 
reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: domnul Constantin 
Dascălu- Secretar de stat, doamna Liliana Muşat- Director General şi doamna 
Pop Carmen – Şef serviciu, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului: doamna Alina Dincă- Director General, precum şi reprezentantul 
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Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: doamna Ioana 
Raicu – Director General. 

 
Lucrările Comisiei economice au început, în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiei 
economice, industrii şi servicii din Senat. 

Şedinţa Comună a fost condusă, alternativ, de către domnul deputat Iulian 
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor 
şi de către domnul senator Varujan Vosganian, preşedintele Comisiei 
economice, industrii şi servicii din Senat. 

La primul punct,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2010 – aviz comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 
adjunct Cojoc Marin a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Clement Negruţ, împreună cu 
domnul deputat Lucian Bode, membri în Comisia pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor, au formulat două amendamente la articolele 49, respectiv 
56 ale Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010, amendamente care supuse la vot au 
fost aprobate cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot 
propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege în ansamblul său, cu 
amendamente admisie, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi 
(31 de voturi pentru, 27 împotrivă şi o abţinere). 

Comisia economică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată. 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea conducerii 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 

a discuţiilor pentru o dată ulterioară, din cauza modificărilor repetate ale 
programului de lucru al Camerei Deputaţilor. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei economice au continuat, în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
precum şi cu cei ai Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. 

  La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului senator 
Marian Cristinel Bîgiu pentru ocuparea funcţiei de membru în Comisia de 
Evaluare a Activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - aviz 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
precum şi cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. 

  Şedinţa Comună a fost condusă, de către domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor. 
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Membrii celor patru Comisii au analizat documentaţia transmisă, luând 
cuvântul pentru a-şi exprima opiniile favorabile faţă de pregătirea profesională, 
sau pentru a-i adresa întrebări, deputaţi şi senatori din cadrul celor patru Comisii 
sesizate în vederea avizării.  
          În urma opiniilor exprimate de către membrii celor patru Comisii, s-a 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a domnului Marian 
Cristinel Bîgiu pentru ocuparea funcţiei de membru al Comisiei de Evaluare a 
Activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 13 octombrie, cu studiul şi 
dezbaterea următoarei iniţiative legislative: propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 439/2010). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 
ca votul asupra acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a 
Comisiei.   

Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 14 octombrie, cu studiul şi 
dezbaterea următoarei iniţiative legislative: propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 440/2010). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 
ca votul asupra acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a 
Comisiei.   

  
 
 

PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
         Mihai TUDOSE                                             Horia GRAMA 
 

    
 
 

                               Expert parlamentar: 
                      Alina Ailenei 
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