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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică,  
reformă şi privatizare 

             Bucureşti, 30.06.2010 
              Nr. 21/208 

 

SINTEZA 

  lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 28 şi 30 iunie 2010 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 28 iunie 2010. 

Şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
Camerei deputaţilor şi, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară 
şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii ale Senatului. 

La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 

La şedinţa Comisie din ziua de 28  iunie au fost prezenţi deputaţii: Tudose 
Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Cherecheş Cătălin, Arion 
Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru 
Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai 
Doru, Adrian Popescu, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Seremi Ştefan, 
Teodorescu Horia, Vreme Valerian. 

Lucrările au fost conduse alternativ, de către domnul preşedinte Mihai 
Tudose şi domnul Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci a Camerei deputaţilor. 

Şedinţa comună a avut următoarea ordine de zi: 
Audierea candidatului propus pentru funcţia de vicepreşedinte al 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, de către grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal din Senat şi Camera Deputaţilor, domnul Alexe 
Gavrilă. 

Şedinţa a început cu o scurtă prezentare a activităţii profesionale a 
candidatului propus pentru funcţia de vicepreşedinte al CNVM. Au fost adresate 
întrebări din partea membrilor Comisiilor parlamentare, la care candidatul a 
răspuns, motivând şi argumentând afirmaţiile cu exemple din activitatea sa 
profesională.  
            În urma opiniilor exprimate de către membrii celor patru Comisii, s-a 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a domnului Alexe Gavrilă 
pentru ocuparea funcţiei de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în şedinţă separată, în ziua de 28 iunie 2010 cu următoarea ordine de zi: 

Subcomisia de analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a 
sistemului de asigurări din România - analiza documentelor şi a punctelor de 
vedere transmise de către reprezentanţii societăţilor comerciale ale asigurătorilor 
respectiv a reprezentanţilor service-urilor auto. 

Membrii Subcomisiei au analizat în cadrul şedinţei punctele de vedere 
exprimate şi documentele transmise. 

În urma dezbaterilor, membrii Subcomisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi continuarea acestor dezbateri în proxima şedinţă a acesteia. 

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

lucrările în ziua de 30 iunie 2010. 
La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 
La şedinţele Comisie din ziua de 30 iunie au fost prezenţi deputaţii: Tudose 

Mihai, Şandru Mihaela Ioana, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Cherecheş Cătălin, 
Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru 
Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai 
Doru, Adrian Popescu, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Seremi Ştefan, 
Teodorescu Horia, Vreme Valerian. 

Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Apărării 
Naţionale, domnul Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat şi domnul Mihai Dănilă, 
consilier juridic; din partea Institutului Naţional de Statistică, domnul Virgil 
Voineagu, preşedinte, Băncii Naţionale a României, domnul Chirca Constantin, 
director adjunct şi domnul Dumitrescu Dorel Adrian, consilier juridic; din partea 
Ministerului Finanţelor Publice, doamna Mărioara Niţu, consilier superior. 

Şedinţa a avut următoarea ordine de zi: 
1.Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii organizării si 

funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009, (PL-x 365/2010) - 
RAPORT. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, 
din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în 
administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, procedură 
de urgenţă, (PL-x 379/2010) - AVIZ. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 
privind falimentul instituţiilor de credit, procedură de urgenţă, (PL-x 385/2010) - 
AVIZ. 

4. Subcomisia de analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare 
a sistemului de asigurări din România - analiza documentelor şi a punctelor de 
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vedere transmise de către reprezentanţii societăţilor comerciale ale asigurătorilor 
respectiv a reprezentanţilor  service-urilor auto. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de lege privind 

modificarea şi completarea Legii organizării si funcţionării statisticii oficiale în 
România nr.226/2009,  (PL-x 365/2010) - RAPORT. 

Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică, domnul preşedinte Virgil 
Voineagu a afirmat că, proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii 
Oficiale în România nr.226/2009, în sensul includerii în componenţa Consiliului 
Statistic Naţional a 2 reprezentanţi ai Senatului şi a 2 reprezentanţi ai Camerei 
Deputaţilor, în scopul asigurării transparenţei decizionale a Consiliului şi al 
verificării corectitudinii datelor care se prelucrează în cadrul Sistemului Statistic 
Naţional. Totodată, se are în vedere reducerea, pentru perioada 2010-2012, a 
indemnizaţiei de participare la şedinţă a membrilor Consiliului.  

Mai mult decât atât, proiectul de lege prevede şi posibilitatea acordată 
Institutului Naţional de Statistică de a primi, fără a fi necesară o cerere de 
propuneri, subvenţii de la Uniunea Europeană sub formă de granturi, respectiv 
fonduri externe nerambursabile de postaderare. 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat amendamente de 
tehnică legislativă la pct.1, pct.2, pct.3, pct.4, pct.6 şi pct.10 din forma adoptată de 
Senat. Supuse la vot, acestea au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Supuse la vot, amendamentele aprobate de Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci la pct.3 şi pct. 5 din forma adoptată de Senat au fost respinse cu unanimitate 
de voturi. 

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 privind modificarea şi 
completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 
nr.226/2009, cu amendamente admise şi respinse.  

La punctul 2 al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea 
unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa 
proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori 
economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, procedură de urgenţă, (PL-x 379/2010) - 
AVIZ. 

Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale, secretar de stat domnul 
Mihail Vasile-Ozunu, a afirmat faptul că susţine forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

La punctul 3 al ordinii de zi  a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de 
credit, procedură de urgenţă, (PL-x 385/2010) - AVIZ. 
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Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul consilier juridic 
Dumitrescu Dorel Adrian, a afirmat faptul că prezenta iniţiativă legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 278/2004, în scopul asigurării îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute în Aranjamentul Stand-by dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional, precum şi a unor recomandări formulate de acesta din urmă cu ocazia 
misiunii în România din luna octombrie 2009, şi anume: cererea instituţiei de 
credit debitoare sau a creditorilor acesteia pentru deschiderea procedurii 
falimentului va fi însoţită de aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, 
în calitate de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit; pentru 
solicitarea cererii de deschidere a procedurii falimentului la tribunal sunt prevăzute 
termene scurte de 10 zile; pentru declararea şi judecarea recursului împotriva 
hotărârii judecătorului sindic prin care s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului instituţiilor de credit sunt prevăzute termene speciale etc. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu punctul 4 de pe ordinea de zi, 
Subcomisia de analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a 
sistemului de asigurări din România - analiza documentelor şi a punctelor de 
vedere transmise de către reprezentanţii societăţilor comerciale ale asigurătorilor 
respectiv a reprezentanţilor  service-urilor auto. 

  În urma dezbaterilor, membrii Subcomisiei au aprobat, cu unanimitate de 
voturi, RAPORTUL Subcomisiei de analiză şi evaluare a modului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de asigurări din România. 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
                                                              SECRETAR, 
                          Horia GRAMA 
 
 
                                         

                  
                                                                                                               Consilier parlamentar, 
                                                                                                                          Anca Chiser       

                                      Expert parlamentar 
                                                               Nicoleta Ghencian 
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