
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

   Comisia pentru politică economică, 
               reformă şi privatizare 

                      Bucureşti,  01.10.2015
                      Nr. 4c-1/263 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 29 septembrie și 1 octombrie 2015 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 
29 septembrie 2015, în intervalul orar 1400-1800. 

La lucrările Comisiei, din data de 29 septembrie 2015, au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Horia Grama, Marian Neacșu, Palaşcă Viorel, Vainer Aurel, Dumitru Georgică, Itu Cornel, 
Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ Viorel –Ionel, Buican Cristian, Caloianu Mario-Ernest, Cazan Mircea 
Vasile, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Gheorghe Andrei Daniel, Fejer Laszlo Odon, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Nicolae Alexandri, Nicolae Florian, Smarandache Miron Alexandru, 
Şimon Gheorghe, Tudose Mihai, Udriște Gheorghe, Ursărescu Dorinel. Domnul deputat Andrei 
Dominic Gerea a absentat de la lucrările Comisiei.  

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 privind transferul, cu titlu gratuit,  pachetului integral de acţiuni 

deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – 
S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş, PL-x 481/2014,  FOND COMUN cu Comisia pentru 
industrii și servicii; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 
privind acordarea unui împrumut Societății ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. din 
veniturile rezultate din privatizare, procedură de urgență, PL-x 434/2015, FOND COMUN cu                  
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; 

3. Proiectul de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, PL-x 608/2015, AVIZ. 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind transferul, cu 

titlu gratuit,  pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul 
Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş, PL-x 
481/2014,  FOND COMUN cu Comisia pentru industrii și servicii. 

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de respingere a 
proiectului de lege, transmis Comisiei noastre de către  Comisia pentru industrii și servicii. 

Din cauza faptului că, la lucrările ședinței Comisiei nu s-a prezentat inițiatorul acestui proiect 
de lege, și anume Ministerul Transporturilor, care trebuia să prezinte un punct de vedere avizat 
asupra inițiativei legislative, domnul președinte Horia Grama  le-a propus membrilor Comisiei 
amânarea dezbaterilor asupra iniţiativei legislative, pentru o săptămână. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege, pentru o săptămână. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății 
”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. din veniturile rezultate din privatizare, procedură de 
urgență, PL-x 434/2015, FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  
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La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, domnul secretar de 
stat Brânzea Valentin Aurel și domnul director Bobâlcă Cornel, din partea Ministerului Finanțelor 
Publice, domnul director general adjunct Andrei Laurențiu, respectiv domnul Avram Antoine - șef 
serviciu în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).          

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat raportul preliminar de adoptare a  
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, transmis Comisiei noastre de către  Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci.                                  

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri, domnul secretar de stat Brânzea Valentin Aurel, a prezentat principalele prevederi ale 
proiectului de lege. Domnul președinte Horia Grama le-a propus membrilor Comisiei transmiterea 
către minister o unei adrese prin care să se solicite ca, până în decembrie 2015, să fie transmis 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare planul de restructurare cu privire 
la  ”Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. Propunerea domnului președinte Horia Grama a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii „Complexul Energetic Hunedoaraˮ ─ S.A. din 
venituri rezultate din privatizare, în forma adoptată de Senat.  

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind emisiunile de 
obligațiuni ipotecare, PL-x 608/2015, AVIZ. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, din partea 
Ministerului Finanțelor Publice: doamna Iacobescu Oana - șef serviciu și doamna consilier Radu 
Loredana, Băncii Naționale a României: doamna director adjunct Răducănescu Veronica, doamna 
Dima Mirela - șef serviciu și domnul Sorescu Sorin - consilier juridic, Autorității de Supraveghere 
Financiară: doamna director Boboc Florentina, doamna Zgonea Cristina - șef serviciu și domnul 
Lupu Iulian – responsabil risc management. 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, doamna Iacobescu Oana, șef serviciu, a 
prezentat principalele prevederi ale inițiativei legislative. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 1 

octombrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere 

din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor, Pl-x 292/2015 – studiu; 
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu 
avizul Oficiului Concurenței, PL-x 522/2015 – 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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