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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 24, 25 și 26 noiembrie 2015 

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

24 noiembrie 2015, în intervalul orar 830-1300, respectiv,  1400-1800.  
La lucrările Comisiei, din data de 24 noiembrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 

deputaţi: Horia Grama, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei 
Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea Vasile, 
Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Andrei Dominic Gerea, Gheorghe Andrei 
Daniel, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache 
Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Mihai Tudose și Ursărescu Dorinel.  

Domnul vicepreședinte Marian Neacșu a absentat de la lucrările comisiei, fiind plecat în 
delegație externă. 

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
         1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 39/2015 
privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii 
economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri 
are calitatea de instituţie publică implicată,  procedură de urgență, FOND,  PL-x 739/2015; 

2. Proiectul de Lege privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar 
naţional,  procedură de urgență, PL-x 810/2015 –AVIZ; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 47/2015 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, PL-x 
807/2015 –  AVIZ COMUN cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat; 

 4.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală 
Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice 
şi monetare, inițiativă prioritară,  examinare în fond, COM(2015) 600 final; 

5.  Recomandare de Recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naţionale 
de competitivitate în cadrul zonei euro, inițiativă prioritară,  examinare în fond, COM (2015) 
601 final. 

 
          La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul  de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea 
poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri are calitatea de instituţie publică 
implicată, procedură de urgență, FOND, PL-x 739/2015. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei: domnul secretar de stat Mihai Albulescu și domnul Cornel Bobâlcă – 
consilier.  
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Reprezentantul Ministerului Energiei, domnul consilier Cornel Bobâlcă  le-a prezentat 
domnilor deputați principalele prevederi cuprinse în această inițiativă legislativă.  
 Domnul secretar de stat Mihai Albulescu a subliniat faptul că, noul ministru al Energiei 
susține aprobarea inițiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele 
măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care 
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie 
publică implicată, în forma adoptată de Senat.  

 
Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind supravegherea 

macroprudenţială a sistemului financiar naţional, procedură de urgență, PL-x 810/2015 –AVIZ. 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 

Băncii Naționale a României: domnul Cristian Bichi - consilier viceguvernator, doamna Andra 
Pineta - șef serviciu, domnul Adrian Dumitrescu - șef serviciu și doamna Beatrice Dragomir – 
consilier  juridic, Autorității de Supraveghere Financiară: domnul Iulian Panait - șef serviciu. 

Reprezentantul Băncii Naționale a României le-a prezentat domnilor deputați principalele 
prevederi cuprinse în această inițiativă legislativă.  

De asemenea, reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară a răspuns întrebărilor 
domnilor deputați, cu privire la prevederile proiectului de lege. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma prezentată de iniţiator. 
 
Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2015 şi unele măsuri bugetare,  PL-x 807/2015 –  AVIZ COMUN cu Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare din Senat. 

   În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 

 
Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscrisă inițiativa: ”Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie 
întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare”, inițiativă prioritară,  
examinare în fond,  COM (2015) 600 final. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Sandina Maria Jeloaica - manager public în cadrul Direcției 
Generale Pregătire ECOFIN și Asistență. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Sandina Maria Jeloaica - manager 
public în cadrul Direcției Generale Pregătire ECOFIN și Asistență, le-a prezentat domnilor deputați 
principalele prevederi cuprinse în această inițiativă. 

  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitat s-a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra 
inițiativei: ”Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală 
Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și 
monetare”, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Camerei 
Deputaţilor.  
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Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă inițiativa: ” Recomandare de 
Recomandare a Consiliului privind instituirea de consilii naţionale de competitivitate în 
cadrul zonei euro”, inițiativă prioritară,  examinare în fond, COM (2015) 601 final. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Sandina Maria Jeloaica - manager public în cadrul Direcției 
Generale Pregătire ECOFIN și Asistență. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Sandina Maria Jeloaica - manager 
public în cadrul Direcției Generale Pregătire ECOFIN și Asistență, le-a prezentat domnilor deputați 
principalele prevederi cuprinse în această inițiativă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitat s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie favorabil asupra 
inițiativei: ”Recomandare de Recomandare privind instituirea de consilii naţionale  de 
competitivitate în cadrul zonei euro”, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru afaceri europene din 
cadrul Camerei Deputaţilor.  
 

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

25 noiembrie 2015, începând cu orele 1500 până la orele 1900, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţilor agricole şi alte 

forme de asociere în agricultură,  PL-x 673/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006,  PL-x 674/2015 – studiu. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 
26 noiembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,  PL-x 675/2015 – studiu; 

2. Propunerea legislativă privind modificarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) şi art.15 alin. 
(2) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  PL-x 
815/2015 – studiu. 

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

şedinţă ulterioară.   
 
 

     PREŞEDINTE, 
 
     Horia GRAMA 
                                                  SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU      

                                            
                                                                                                              Şef serviciu 

                                                                                                                                         Graziella Segărceanu 
 
 

                                                Consilier parlamentar   
                                                                                                                                           Alina Hodivoianu                                  
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