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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 19, 20 și 22 iunie 2017 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în ziua de         
19 iunie 2017, în intervalul orar 1600-1700 , având următoarea ordine de zi:  
     1. Proiectul de Lege pentru modificarea  art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 226/2017  – 
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 desfăşurat lucrările în ziua de 20 iunie 
2017, în intervalul orar 1500-1800.  
  Din totalul de 20 membri ai Comisiei, au participat la dezbateri toți deputaţii. Domnul deputat 
Eusebiu-Manea Pistru-Popa a fost înlocuit de domnul deputat Florin Roman.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul președinte Laurențiu Nistor. 
Domnul președinte Laurențiu Nistor a supus la vot ordinea de zi a Comisiei. 
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi a ședinței Comisiei. 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

1. DIVERSE: 
 - Alegerea unui nou secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, conform 

negocierii dintre liderii grupurilor parlamentare, ca urmare a nominalizării din partea Grupului Parlamentar 
ALDE (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor) din Camera Deputaţilor  a domnului deputat Ion Cupă, pentru 
ocuparea funcției menționate mai sus. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea  art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedură de urgență, PL-x 226/2017 - 
FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 
 
 

La primul punct al ordinii de zi,  DIVERSE, a fost înscrisă alegerea unui nou secretar al 
Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, conform negocierii dintre liderii grupurilor 
parlamentare, ca urmare a nominalizării din partea Grupului Parlamentar ALDE (Alianţa Liberalilor şi 
Democraţilor) din Camera Deputaţilor  a domnului deputat Ion Cupă, pentru ocuparea funcției 
menționate mai sus. 

Domnul președinte Laurențiu Nistor a precizat faptul că, prin adresa primită din partea Grupului 
parlamentar ALDE (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor) din Camera Deputaţilor,  a fost înaintată Comisiei 
nominalizarea domnului deputat Ion Cupă, în vederea ocupării funcției de secretar, ca urmare a încetării 
calității de membru al Grupului Parlamentar ALDE din Camera Deputaţilor, a domnului deputat Eugen 
Durbacă. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Ion Cupă în 
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funcţia de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.  
 
 
La punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea    art. 1 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 
procedură de urgență, PL-x 226/2017 - FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii și Comisia 
juridică, de disciplină și imunități. 

Dezbaterea acestui punct al ordinii de zi a avut loc în ședință comună  cu Comisia pentru industrii 
și servicii. 

La dezbaterea inițiativei legislative au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Economiei, doamna secretar de stat Anca Magdalena Chiser, domnul secretar de stat Ion Radu, doamna 
director Ruxandra Anghel, Ministerului Apărării Naționale, domnul Constantin Zanfir – locțiitor de secretar 
de stat, Secretariatului General al Guvernului, domnul Florin Dimitrescu - șef serviciu, Fondului Proprietatea, 
domnul Cătălin Niculiță, C.A.R.E. România Eximbank Asigurări, domnul președinte Andrei Micu, Băncii 
Naționale a României, doamna șef serviciu Paula Moranciu, doamna expert principal Oana Baldimescu și 
doamna Alina Dinescu – referent de specialitate, Autorității Naționale de Meteorologie, doamna director 
general Elena Mateescu, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu - președintele 
Comisiei Naționale de Prognoză și domnul director general Ioan Răceu. 

Domnul deputat Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru industrii și servicii le-a propus domnilor 
deputați amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, cu o săptămână, pentru ca Guvernul să-și exprime 
punctul de vedere atât asupra formei adoptate de Senat, cât și  asupra  amendamentelor formulate de deputați 
și senatori la inițiativa legislativă. 

Supusă la vot, propunerea de amânare cu o săptămână a dezbaterilor asupra proiectului de  
lege, a fost aprobată cu  unanimitate de voturi. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de     
22 iunie 2017, în intervalul orar 830-1200 , având următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă ”Legea antreprenorului social”, Pl-x 547/2014  – studiu.  
 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă 
ulterioară.  
 

 
               PREŞEDINTE, 
 
            Laurențiu NISTOR  
 
                                                                 SECRETAR,  
 
                                 Cornel  ITU       
 
                                             Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Alina Cristina Hodivoianu 
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