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SINTEZA 
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privatizare din  zilele de 10, 11  şi 12 septembrie 2013  

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 10 septembrie 2013. La lucrările Comisiei, din data de 10 septembrie 
2013, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, 
Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ 
Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă 
Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei-Dominic, Grama Horia, 
Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacşu Marian, Nicolae 
Florian, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju 
Sorin, Ţigăeru Roşca Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-
Constantin. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările au fost conduse, alternativ de către domnul Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv 
domnul deputat Nicolae Alexandri, vicepreşedintele comisiei. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

      1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 39/2013 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase 
„REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, prin organul competent, PL-x 234/2013 – fond ( procedură de urgenţă ). 
     2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 50/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscale, PL-x 263/2013 – aviz (procedură de urgenţă). 
     3. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea 
OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, PL-x 247/2013 – fond comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci (procedură de urgenţă). 

      4. Diverse. 
 

      Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea OUG nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru 
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Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei 
Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” – S.A. Baia Mare, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul 
competent, PL-x 234/2013 – fond ( procedură de urgenţă ). 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Economiei, domnul secretar de stat, Manuel Donescu, 
Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Dan Manolescu, MFP-
ANAF, doamna Monica Negruţiu- director general, respectiv doamna Cornelia 
Patancius – consilier juridic, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 
director Nicolae Liviu. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

aprobarea iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  
 
 

   Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale,                  
PL-x 263/2013 – aviz (procedură de urgenţă). 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat Dan Manolescu, 
Ministerului Fondurilor Europene, domnul secretar de stat, Gabriel Onaca şi doamna 
Doina Carol, expert.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat.  

 
 
   Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
PL-x 247/2013 – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
(procedură de urgenţă). 

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
cu o săptămână a dezbaterilor cu privire la proiectul de lege. 

 
Pe punctul patru al ordinii de zi, Diverse.  
În urma votului în unanimitate a membrilor comisiei, s-a trimis o adresă către 

AAAS prin care i se solicită acestei instituţii să trimită informări semestriale 
comisiei, cu privire la evoluţia principalelor entităţi semnificative pe care le deţine în 
portofoliu (reorganizare, planuri, datorii şterse, etc.). 

 
  

  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 11 septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

I. În intervalul orar 8,30-12,30: studiu asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, PL-x 47/2012. 
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II. În intervalul orar 13,00-16,30: continuarea studiului asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, PL-x 47/2012. 

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 12 septembrie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1.  Propunere legislativă „Legea holdingului”, PLx 271/2010 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – 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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