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CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                                             Bucureşti,  27.10.2016 
                                            Nr. 4c-1/252 
 SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 24, 25, 26 și 27 octombrie 2016 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 24 octombrie 

2016, începând cu ora 1600, în paralel cu ședința Plenului Camerei Deputaților, conform aprobării Biroului 
Permanent. 

La lucrările Comisiei, din data de 24 octombrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă V iorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Blăjuț Viorel –Ionel, 
Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Andrei 
Dominic Gerea, Gheorghe Andrei Daniel, Horia Grama,  Guran Virgil, Flavius-Luigi Măduță, Nicolae Alexandri, 
Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, Şimon Gheorghe și Ursărescu Dorinel. 

Domnul deputat  Cristian Buican a fost înlocuit de doamna deputat  Maria Andreea Paul.  
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. Dezbateri având tematica ”Piața RCA cu privire la autoturisme și autovehicule de transport”. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Autorității de Supraveghere Financiară: domnul 
Mișu Negrițoiu – președinte, membru executiv al Consiliului A.S.F., domnul Marian Răducu Petrescu – director al 
Direcției juridice, Domnul Florin Golovatic – director al Direcției Supraveghere și Control – Sectorul Asigurări – 
Reasigurări, respectiv, doamna Adriana Mihaela Matache - șef serviciu în cadrul Direcției Supraveghere și Control 
– Sectorul Asigurări – Reasigurări, Confederației Operatorilor și Transportatori lor Autorizați din România 
(C.O.T.A.R.): domnul președinte Vasile Ștefănescu, domnul Eugen Costan –secretar general, Asociației 
Societăților de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.): domnul președinte Cristian Muntean. 
 În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei, domnul președinte Mihai Tudose le-a propus domnilor deputați 
inițierea declanșării procedurii de revocare a președintelui ASF. 
 Domnul președinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de inițiere a  procedurii de revocare a 
domnului Mișu Negrițoiu,  din funcția de Președinte al ASF. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii și servicii , din 
Camera Deputaților, şi-au desfășurat lucrările în ședință comună, în ziua de 25 octombrie 2016, începând cu ora 
1000, în paralel cu ședința Plenului Camerei Deputaților, conform aprobării Biroului Permanent. 

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au participat  la 
dezbateri toți deputații. 

Lucrările ședinței comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv, de domnul deputat Iulian Iancu, președintele 
Comisiei pentru industrii și servicii. 
       Şedinţa comună a  celor două Comisii a avut următoarea ordine de zi: 

1. Audieri cu tema: ”Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion 
național, la târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de produse românești pe 
piețele țintă” - ședință comună cu Comisia pentru industrii și servicii, din Camera Deputaților.  
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La dezbateri au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor 

cu Mediul de Afaceri: domnul Costin Grigore Borc – ministru, domnul secretar de stat Vlad Vasiliu, doamna 
Iuliana Mihai – secretar general adjunct, domnul director Cristian Cutaș, doamna consilier Anca Ștefănescu și 
doamna Loredana Popescu – consilier personal, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: domnul președinte 
Bogdan Pușcaș. 

Domnul președinte Mihai Tudose le -a propus membrilor celor două Comisii efectuarea unei anchete 
parlamentare cu tema ,,Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion național, la 
târguri și expoziții internaționale, în vederea promovării exportului de produse românești pe piețele țintă", având 
ca termen pentru depunerea Raportului, data de 25 noiembrie 2016. 

Supusă la vot, propunerea domnului președinte Mihai Tudose a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Membrii celor două Comisii au solicitat reprezentanților celor două instituții  invitate,    ca până vineri,   

28 octombrie 2016, să transmită toate propunerile de modificare a legislației în materie, în vederea găsirii unei 
soluții legislative pentru remedierea problemelor apărute în derularea programului de promovare a exportului.  

Comisia  pentru  politică economică, reformă  şi  privatizare  şi-a continuat lucrările  în ziua  de  
25 octombrie 2016, în intervalul orar 1330-1800 . 

La lucrările Comisiei, din data de 25 octombrie 2016, au fost prezenţi următorii domni deputaţi:   
Mihai Tudose, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, D umitru Georgică, Itu Cornel, 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, Flavius-Luigi Măduță, 
Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Miron Alexandru Smarandache, 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 modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, PL-x 674/2015- AVIZ.  

La primul punct al ordinii de zi

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

, domnul președinte Mihai Tudose a p ropus avizarea negativă a 
inițiativei legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

26 octombrie 2016, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630, cu următoarea ordine de zi: 
            1. Propunerea legislativă „Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 - FOND comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii – studiu; 

2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 - FOND comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii – studiu. 
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     

27 octombrie 2016, în intervalul orar 1000-1230, cu următoarea ordine de zi: 
             1. Propunerea legislativă „Legea holdingului”, Pl-x 271/2010 - FOND comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii – studiu; 
             2. Proiectul de Lege privind holdingurile, PL-x 305/2010 - FOND comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii – 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 Cristina Hodivoianu   
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