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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 din  zilele de 31 martie,  02 şi 03 aprilie 2014 
 
 

   Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 
ziua de 31 martie 2014, în şedinţă comună,  împreună cu Comisia de buget, 
finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia de buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi 
servicii din Senat.  

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi și anume: 
Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu 
Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel-Ionel, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László-Ődőn, 
Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu 
Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron-
Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-
Constantin. 
    Lucrările sedinței comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
    Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Audiere candidaţi propuşi pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul 
Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară –  raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia      
economică, industrii şi servicii din Senat. 

Au participat în calitate de invitaţi, în vederea audierii, candidații înscriși pentru 
ocuparea funcțiilor de președinte, respectiv membru neexecutiv, ai Consiliului 
Autorității pentru Supraveghere Fiscală și anume: Negriţoiu Mişu, candidat la 
functia de presedinte, membru executiv respectiv, candidatii pentru functia de 
membru neexecutiv, domnii: Ciorbea Victor, Golu Ion, Matişan Sebastian 
Romulus, Mitroi Adrian. 

Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la           
art. 9 alin. (1) și (2) și au efectuat selecția candidaților la funcțiile de președinte 
respectiv membru neexecutiv din cadrul Consiliul Autorităţii de Supraveghere 
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Financiară, constatând  că doamna Edelmaier Adina, candidată la funcția de 
membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nu 
îndeplinește condiția prevăzută la art.9 alin. (1) lit. a), referitoare la cetățenia 
română. 

Comisiile reunite au luat act de neprezentarea la audieri a domnului Ionescu 
Valentin, candidat la funcția de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. 

De asemenea, Comisiile parlamentare reunite au luat act de adresa Grupurilor 
Parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, din Camera Deputaților și Senat, prin 
care acestea retrag propunerea pentru funcția de membru neexecutiv al Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară a domnului Albu Gheorghe. 

Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor 
profesionale şi au răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor de 
specialitate. 

După audierea fiecărui candidat în parte, s-a trecut la vot.  
În urma votului exprimat de membrii celor patru Comisii, candidaţii care au 

obţinut votul necesar pentru ocuparea funcţiilor pentru care s-au înscris, sunt 
următorii: 

- Domnul Negriţoiu Mişu, candidat pentru funcţia de președinte, membru 
executive, a obţinut aviz favorabil, cu majoritate de voturi (44 de voturi pentru,               
2 voturi împotrivă, 3 abțineri).  

- Domnul Ciorbea Victor, candidat pentru funcţia de membru neexecutiv, a 
obţinut aviz favorabil, cu majoritate de voturi (49 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă si  1 abtinere). 

Nu au obţinut votul pentru ocuparea funcției de membru neexecutiv, în cadrul 
Consiliului A.S.F., următorii candidaţi: 

- domnul Golu Ion – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, aviz 
negativ, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Matişan Sebastian Romulus– candidat pentru calitatea de membru 
neexecutiv, aviz negativ, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Mitroi Adrian – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, 
aviz negativ, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună Plenului 
Parlamentului numirea în funcţia de preşedinte, respectiv membru neexecutiv 
in Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, domnii Negriţoiu Mişu, 
pentru funcția de presedinte, membru executiv, începand cu data de 1 mai 
2014, respectiv domnul Ciorbea Victor, pentru funcția de membru neexecutiv. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 2 aprilie 2014. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat 25 deputaţi și anume: 
Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu 
Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel-Ionel, Bogdan Gheorghe-Dănuţ, 
Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László-Ődőn, 
Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu 
Marian, Nicolae Florian, Niculae Aurel, Palaşcă Viorel, Smarandache Miron-
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Alexandru, Şimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-
Constantin. 

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

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Economiei, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, doamna Anca Laura Ionescu, secretar de stat 
şi domnul Emil Octavian Ionescu, director; ENEL România: domnul Alessio 
Memegazzi  -director Departament Relaţii Publice şi domnul Cristian Edu, SNTGN 
TRANSGAZ S.A.: domnul director Marius Lupean,  Coaliţia pentru Dezvoltarea 
României:   doamnele Roxana Popel si Monica Petrea, membri; Federaţia 
Patronatelor din Turismul Românesc: domnii Dragoş Răducanu si Virgil Stancu, 
vicepreşedinţi. 

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

    1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                  
PL-x 16/2014 - aviz; 
         2. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, procedură de urgenţă, PL-x 109/2014 – aviz; 
        3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire 
la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele 
măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. Târgu-
Mureş, precum şi a societăţilor filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – 
S.A., procedură de urgenţă, PL-x 117/2014  – fond. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri  financiar-fiscale, procedură de urgenţă, PL-x 16/2014 – aviz. 

În urma dezbaterilor şi a exprimării punctelor de vedere ale tuturor 
invitaţiilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor asupra iniţiativei 
legislative în cadrul grupului de raportori, într-o şedinţă ulterioară. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=336&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=358&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=393&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=394&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=399&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=399&cam=2&leg=2012


 4

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 
urgenţă, PL-x 109/2014 – aviz.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi o abţinere),  avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

       Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene 
prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru 
aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de 
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – 
S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” – S.A. Bucureşti şi a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” – S.A. 
Târgu-Mureş, precum şi a societăţilor filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru 
derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi 
furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – 
S.A., procedură de urgenţă, PL-x 117/2014  – fond. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă şi 2 abţineri), să 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2013 privind 
prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea 
unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și 
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”─ S.A. și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru 
derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a 
Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” ─ S.A. București și a Societății Comerciale de 
Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” ─ S.A. Târgu Mureș, precum și a 
societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, 
precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și 
finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a 
energiei electrice „Electrica Moldova”  ─ S.A. și „Electrica Oltenia”  ─ S.A., în 
forma adoptată de Senat.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 3 aprilie 2014, începând cu orele 9,30, cu următoarea ordine 
de zi: 
        1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, procedură de urgenţă,                   
PL-x 16/2014  – studiu. 
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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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