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SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 19, 20 şi 21 februarie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 19 februarie 2013,  în comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci, cu următoarea ordine de zi: 

  - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 93/2012  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, procedură de urgenţă, PLx 10/2013.  

La lucrările Comisiilor reunite, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliței Constantin, Blăjuț Viorel Ionel, Bogdan Gheorghe Dănuț, Caloianu 
Mario-Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Gerea Andrei 
Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Nazare Alexandru, Neacșu Marian, Nicolae 
Florian, Palașcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Stoica Ștefan-Bucur, Șimon 
Gheorghe, Țigăeru Roșca Laurențiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu 
Constantin. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei. 
Domnii deputați  Nicolae Bănicioiu şi Flavius Luigi Mănduță au absentat de la 
lucrările Comisiilor reunite, iar domnul deputat Sorin Teju a fost înlocuit de către 
domnul deputat Dan Motreanu.  

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul deputat Mihai 
Tudose, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
respectiv domnul deputat Dan Radu Rușanu, președintele Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice: domnul Dan Manolescu, secretar de stat, domnul Mihai 
Vasilescu, secretar de stat adjunct, doamnele Daniela Pescaru, director general gradul 
II, Directia Generala de programare bugetara, Florinela Boni Cucu, director general 
adjunct gradul II, Departamentul Front Office si Oana Iacobescu, sef serviciu gradul 
II, Departamentul Front Office.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, procedură de 
urgenţă, PLx 10/2013. 

 Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare  
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, în sensul 
înființării, organizării și funcționării Autorității de Supraveghere Financiară, ca 
autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, 
independentă, autofinanțată, care își exercită activitatea prin preluarea tuturor 
atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor și a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri), să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012  privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,              
cu amendamente admise şi respinse. 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 20 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului a creanţelor asupra Societăţii comerciale AVERSA S.A. Bucureşti, 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal 
competent, procedură de urgenţă, PLx 18/2013– studiu. 

2. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,              
PLx 613/2010/2012  – studiu. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă de Comisie. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 21 februarie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedură de 
urgenţă, PLx 47/2012 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă de Comisie. 
 
 PREŞEDINTE 
Mihai TUDOSE 
 
                                                        SECRETAR 
                                                          Cornel ITU         
   
                                                                                                      

Consilier  parlamentar: 
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