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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 26 martie 2012. 

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. 

Conform listei de prezență, la şedinţa comună din data de 26 martie a.c., din 
totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au participat 13 deputaţi: Mihai Tudose, Mihai Doru Oprişcan, Viorel Cărare,               
Stelică Iacob Strugaru, Marian Neacşu, Ştefan Seremi, domnul deputat               
Ghervazen Longher, în locul domnului vicepreședinte Aurel Vainer; domnul deputat               
Valeriu Tabără, în locul domnului deputat Viorel Arion; domnul deputat               
Gheorghe Roman, în locul domnului deputat Dan Păsat; domnul deputat               
Constantin Chirilă, în locul domnului deputat Adrian Popescu; domnul deputat         
Mircea Toader, în locul domnului deputat Andrei Valentin Sava; domnul deputat 
Marius Spânu, în locul doamnei deputat Mihaela Ioana Șandru; domnul deputat 
Negruț Clement, în locul domnului deputat Valerian Vreme.  

Conform listei de prezență, domnii deputați: Marin Almăjanu,               
Andrei Dominic Gerea,  Horia Grama, Cornel Itu, Mihai Lupu, Dan Nica,               
Laurenţiu Nistor, Viorel Palaşcă, Horia Teodorescu au fost absenți de la lucrările 
Comisiilor comune. 

Lucrările au fost conduse alternativ, de către domnul Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi doamna 
Maria Eugenia Barna, președintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a               
Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa comună a avut un singur punct pe ordinea de zi și anume audierea 
candidatilor propuși de grupurile parlamentare, pentru ocuparea funcțiilor de 
președinte, vicepreședinte respectiv, trei comisari la Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare, al căror mandat expiră în anul 2012. 

Ședinţa celor patru Comisii a început cu audierea doamnei               
Eugenia Carmen Negoiță, candidatul propus de Grupul parlamentar al Partidului 
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Democrat Liberal, pentru funcția de președinte al Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare.  

Doamna Eugenia Carmen Negoiță, în prezent vicepreşedinte C.N.V.M., și-a 
prezentat pe scurt activitatea și competențele profesionale în domeniul valorilor 
mobiliare. 

Doamna preşedinte Maria Eugenia Barna a supus la vot nominalizarea 
doamnei Eugenia Carmen Negoiță pentru ocuparea funcției de președinte al 
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, propunere care a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Şedința Comisiilor reunite a continuat cu audierea domnului Gheorghe Marcu, 
candidatul propus de Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat pentru 
ocuparea funcţiei de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 

Domnul Gheorghe Marcu și-a prezentat activitatea profesională precum și 
experiența sa în domeniul valorilor mobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot nominalizarea domnului 
Gheorghe Marcu pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, propunere care a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

Şedința celor patru Comisii a continuat cu audierea doamnei               
Dorina Teodora Mihăilescu, candidat din partea Grupului parlamentar al Partidului 
Social Democrat, respectiv a  doamnei Ştefania Gabriela Ferencz și a domnului 
Gheorghe Albu, candidați din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat 
Liberal, pentru ocuparea funcțiilor de comisari ai Comisiei Naționale a Valorilor 
Mobiliare. 

Doamna Dorina Teodora Mihăilescu, în prezent comisar al C.N.V.M., și-a 
prezentat atât activitatea profesională precum și experiența sa în domeniul valorilor 
mobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot nominalizarea doamnei 
Dorina Teodora Mihăilescu pentru ocuparea funcției de comisar al               
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, propunere care a fost avizată 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Doamna Ştefania Gabriela Ferencz și-a prezentat, pe scurt, activitatea 
profesională precum şi competențele în domeniul valorilor mobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot nominalizarea doamnei 
Ştefania Gabriela Ferencz pentru ocuparea funcției de comisar al Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, propunere care a fost avizată favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul Gheorghe Albu, în prezent membru al Parlamentului României, 
deputat,  și-a prezentat activitatea profesională precum și experiența sa în domeniul 
valorilor mobiliare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot nominalizarea domnului 
Gheorghe Albu pentru ocuparea funcției de comisar al Comisiei Naționale a 
Valorilor Mobiliare, propunere care a fost avizată favorabil,  cu unanimitate de 
voturi. 
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat  
lucrările în zilele de 28 şi 29 martie 2012, cu următoarea ordine de zi: 

1. Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 248/2000 pentru 
modificarea OUG 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), studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale,  (Plx 207/2011), studiu. 

3. Comunicare – Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în 
Europa CO (2011) 900, studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca dezbaterea  
pe marginea celor trei proiecte de acte normative să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 
 
  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai TUDOSE 
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