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Sinteza 
 şedinţei Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 28 iunie 2011. 

 La lucrările Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 au fost prezenţi          
20 deputaţi din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu 
Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru 
Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, 
Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru 
Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, domnul Mihai Gogancea Vătăşoiu – vicepreşedinte şi doamna Georgiana Stoian           
– şef serviciu, iar din partea Departamentului pentru Afaceri Europene, doamna Maria Baciu           
- şef serviciu.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la 
globalizare – COM (2011) 336 final, (E 22/2011-s) – verificarea respect�rii 
principiului subsidiarit��ii. 

2. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 
privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, 
în scopul privatizării Societăţii Comerciale ,,Petromidia’’- S.A. Constanţa           
(PLx 832/2010/2011) – raport înlocuitor. 
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Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris� propunerea 
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE)                               nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la 
globalizare – COM (2011) 336 final, (E 22/2011-s) – verificarea respect�rii 
principiului subsidiarit��ii. 

Reprezentantul Departamentului pentru Afaceri Europene, 
doamna director Maria Baciu a f�cut o scurt� prezentare a 
acestui document. 

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, c� ini�iativa legislativ� european� 
respect� principiul subsidiarit��ii. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare a Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale 
,,Petromidia’’- S.A. Constanţa (PLx 832/2010/2011) – raport înlocuitor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că membrii Comisiei au 
reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicit�rile 
formulate de Pre�edintele României în cererea de reexaminare, 
în �edin�a din ziua de 7 iunie 2011 �i au întocmit raportul 
ini�ial prin care au respins cererea de reexaminare.  

Raportul Comisiei a fost distribuit domnilor deputa�i în 
data de 20 iunie pentru ca în termen de 7 zile s� formuleze 
amendamente.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai menţionat faptul că nu au fost 
formulate amendamente pe marginea raportului Comisiei. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, domnul 
vicepreşedinte Mihai Gogancea Vătăşoiu, a menţionat faptul că instituţia pe care o reprezintă 
susţine punctul de vedere al Preşedintelui României şi anume că aprobarea legii nu mai este 
necesară, având în vedere faptul că ordonanţa de urgenţă şi-a produs efectele. 

În  urma dezbaterilor �i a punctelor de vedere exprimate, 
membrii Comisiei au hot�rât, cu majoritate de voturi (2 
ab�ineri),  s� înainteze plenului Camerei Deputa�ilor 
raportul înlocuitor prin care se respinge cererea de 
reexaminare formulat� de Pre�edintele României ca fiind 
neîntemeiat�, întrucât orice ordonan�� de urgen�� a 
Guvernului sau ordonan�� simpl� nu poate fi respins� de 
Parlament pe motiv c� �i-a produs efectele, ci pe 
considerente ce �in de oportunitatea con�inutului 
reglement�rii, �i propun plenului Camerei Deputa�ilor 
adoptarea Legii privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonan�ei de 
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urgen�� a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor 
facilit��i la plata pre�ului ac�iunilor �i la plata unor 
obliga�ii bugetare, în scopul privatiz�rii Societ��ii 
Comerciale ,,Petromidia’’ - S.A. Constan�a. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29 iunie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.44/2011 privind măsuri          

economico-financiare la nivelul unor operatori economici - (PLx 412/2011). 
2.    Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri 

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului           
- (PLx 413/2011). 

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

 
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 30 iunie 2011. 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1.Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.46/2011 pentru modificarea şi 

completarea art.17 din OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale           
- (PLx 414/2011). 

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

 
 
     PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE       
 
 
 
                     SECRETAR,     
           Marin ALMĂJANU   
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
                                         Anca Chiser 
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