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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 17 septembrie 2013.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 26 deputaţi. Domnul 
deputat Mario Ernest Caloianu a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul deputat 
Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

 
Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 
Şedinţa Comisiei, de la ora 16,00, a avut următoarea ordine de zi: 
1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea 

Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol 
Group N.V., semnat la Bucureşti, la 15 februarie 2013, PL-x 141/2013. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare 
asupra Legii privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între 
statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti, la 15 februarie 
2013, PL-x 141/2013. 
 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea  
Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, domnul Mihai Adrian 
Albulescu – secretar de stat şi domnul Gabriel Dumitraşcu – director general. 

  Domnul secretar de stat Mihai Albulescu a prezentat considerentele pentru care 
cererea de reexaminare este neîntemeiată. 

În  urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât cu unanimitate de voturi să menţină raportul iniţial şi să înainteze 
plenului Camerei Deputaţilor raportul înlocuitor prin care să respingă cerea de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea Legii privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere 
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încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 
februarie 2013, pentru argumentele formulate în raportul iniţial. 
   

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 18 septembrie 2013, începând cu orele 14,00.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 26 deputaţi. Domnul 
deputat Mario Ernest Caloianu a fost plecat în delegaţie externă iar domnul deputat 
Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

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

 
Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 

      1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 56/2013 privind 
reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea 
Naţională „Nuclearelectrica – S.A.” prin alocaţii de la bugetul de stat, în 
perioada 2006-2011, procedură de urgenţă,  PL-x 276/2013 – aviz. 
      2. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice,  COM (2013) 
449– examinare în fond. 
 
       Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea OUG nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei 
grele preluate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica – S.A.” prin 
alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011, procedură de urgenţă,  PL-
x 276/2013 –aviz. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de stat şi Probleme Speciale, domnul 
secretar general Ciprian Caralicea, Ministerului Afacerilor Interne: doamna Irina 
Alexe - chestor poliţie.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice,  COM (2013) 449– examinare în fond. 
 

La dezbaterea acestui document au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Fondurilor Europene: domnul Gabriel Onaca – secretar de stat, 
din partea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice: domnul Bogdan Paul Dobrin - preşedinte, iar din partea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: doamna Mihaela Voinea - consilier. 

 
Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie care este poziţia Ministerului 

Fondurilor Europene în ceea ce priveşte adoptarea iniţiativei legislative. 
Domnul secretar de stat Gabriel Onaca a susţinut beneficiile acestei iniţiative, 

având însă o singură rezervă cu privire la probleme de ordin tehnic în implementarea 
acestei Directive europene. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de 
către invitaţi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie 
favorabil asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice,  pe 
care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor. 
 
 
       Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, procedură de urgenţă,  PL-x 247/2013 – raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci. 
 

  Membri celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterilor cu privire la proiectul de lege, pentru data de 23 septembrie 2013, 
orele 16,00. 

 
  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 19 septembrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 
    1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, PL-x 47/2012– studiu. 
     2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 51/2013 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, PL-x 264/2013– studiu. 

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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