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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia de buget finanţe 
şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii 
din Senat  şi-au început lucrările comune în ziua de 17 septembrie 2014. 

Din totalul de  26 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, au participat  25 deputaţi. Domnul deputat Gheorghe Udrişte a absentat 
de la lucrările Comisiei.   

 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse, alternativ, de către domnul deputat Mihai 

Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
respectiv domnul deputat Eugen Nicolaescu. 

Şedinţa comună a Comisiilor a avut următoarea ordine de zi: 
    1. Scrisoarea din partea ASF cu privire la exercitarea de către domnul 
MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU a mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii 
de Supraveghere Financiară (în condiţiile în care acesta a primit aviz negativ privind 
accesul la informaţii neclasificate) - Nr. 912BP/16.09.2014 - comun cu Comisia de 
buget, finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi cu comisiile 
similare din Senat. 
 
     Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris „Raport comun cu privire la 
exercitarea de către domnul MOLDOVEANU CORNELIU SILVIU a 
mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară” (în 
condiţiile în care acesta a primit aviz negativ privind accesul la informaţii 
neclasificate) - comun cu Comisia de buget, finanţe şi bănci, din cadrul Camerei 
Deputaţilor precum şi cu comisiile similare din Senat. 
 

Ca urmare a scrisorii Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care solicită 
Parlamentului să dispună măsurile legale necesare ca urmare a trimiterii în judecată de 
către Direcţia Naţională Anticorupţie a domnului Moldoveanu Corneliu Silviu, 
vicepreşedintele ASF, cele patru comisii sesizate s-au întrunit în şedinţa comună din 
data de 17 septembrie 2014. 

 
În urma dezbaterilor, conform art. 10 alin.(1) şi procedurii prevăzute la art. 

8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind 
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organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobata cu 
modificări si completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările si completările 
ulterioare, Comisiile reunite au hotărât să propună plenului Parlamentului 
revocarea din funcţie a domnului Moldoveanu Corneliu Silviu, întrucât nu mai 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.9 alin.(1) din ordonanţa menţionată. 

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

ziua de 18 septembrie 2014, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, cu 
următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal ,  PLx 375/2014  – studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru desemnarea activului funcţional al societăţii 
comerciale Fortus S.A. Iaşi unitate strategică de importanţă naţională şi suplimentarea 
bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară a Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014,  PLx 387/2014  – 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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