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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 13 decembrie 2011  
Lucrările Comisiei s-au desfășurat în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 
La lucrările sedinței, din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au participat 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri, domnul 
vicepreședinte Aurel Vainer a fost în delegatie externă iar domnul deputat Valerian 
Vreme a fost absent de la lucrările Comisiei.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerul Finanțelor Publice 
domnul Gheorghe Gherghina, secretar de stat; Banca de Export-Import a României 
EXIMBANK - S.A: domnul Ionuț Costea, președinte al Consiliului de Administrație și 
președinte executiv al băncii; CEC Bank SA: domnul Radu Grațian Ghețea, președinte;  

Membrii celor două Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a 
României EXIMBANK S.A., procedură de urgenţă, (PLx 619/2011) fond. 

Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege îl reprezintă stabilirea unor 
măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., 
respectiv trecerea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice a acţiunilor deţinute 
de stat şi virarea la bugetul de stat a profitului nerepartizat. Cerințele investiționale la 
nivel național precum și imperativul continuării creșterii economice impun 
identificarea unor noi surse de finațare pentru programele de finațare. In acest sens se 
impune ca statul să beneficieze și să utilizeze toate sursele finațare de care dispune 
inclusiv profitul obținut de una din cele două bănci la care statul deține capitalul 
majoritar, și anume Eximbank si CEC. 
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Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, ai CEC Bank SA și ai Eximbank 
S.A., au răspuns întrebărilor deputaților și au adus completările solicitate. 

In cadrul dezbaterilor au fost formulate mai multe amendamente, care au fost 
supuse votului. 

În urma examinării iniţiativei legislative  membrii celor două Comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi (8 abţineri),  să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - 
Import a României EXIMBANK S.A, cu amendamente admise și respinse. 

 
 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
                                                       SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU        
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,        
        Anca Chiser       
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