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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început 
lucrările în ziua de 1 octombrie 2013. 

La lucrările Comisiei, din data de 1 octombrie 2013, au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: 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, Nazare Alexandru, Nicolae Florian, Palaşcă Viorel, 
Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru Roşca 
Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnul 
deputat Marian Neacşu a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul deputat 
Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse, alternativ de către domnul Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, respectiv 
domnul vicepreşedinte Nicolae Alecsandri. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru completarea art. 1 din Legea petrolului                 

nr. 238/2004,  Pl-x 307/2013– aviz. 
        2. Propunere legislativă privind înfiinţarea „Fondului Român de 
Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice” S.A.,, Pl-x 308/2013 – 
aviz. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru completarea art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004,  Pl-x 307/2013              
– aviz. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au constatat faptul că scoaterea operaţiunilor de exploatare a 
combustibililor fosili neconvenţionali de sub incidenţa Legii petrolului                  
nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea consecinţe 
grave.  
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De asemenea, prin prezenta propunere legislativă operaţiunile petroliere de 
exploatare sunt exceptate de la prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, fără a fi reglementat regimul juridic 
aplicabil acestei categorii, conducând astfel, la existenţa unui vid legislativ în 
această materie.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea negativă a 
iniţiativei legislative. 

 
 
       Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
privind înfiinţarea „Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi 
Resurse Energetice” S.A., Pl-x 308/2013 – aviz. 
 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul vicepreşedinte Mircea  
Ursache. De asemenea, a participat la aceste dezbateri, în calitate de iniţiator, 
domnul deputat Gheorghe Marin. 

Domnul deputat Gheorghe Marin le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele prevederi cuprinse în iniţiativa legislativă. Astfel, iniţiativa legislativă 
are ca obiect de reglementare înfiinţarea Fondului Român de Investiţii Strategice în 
Energie şi Resurse Energetice S.A., în scopul asigurării resurselor financiare 
necesare finanţării proiectelor de investiţii la operatorii economici din energie, 
petrol, gaze şi cărbune energetic, precum şi în vederea finanţării unor obiective de 
investiţii, inclusiv sub forma participării la constituirea unor parteneriate public 
private, ca măsură de stimulare economică, care vor face obiectul aprobării prin 
acte normative. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât ar fi fost necesară 
determinarea impactului socioeconomic, prin evaluarea costurilor şi beneficiilor 
proiectului, impactul financiar asupra bugetului general consolidat, luând în 
considerare atât bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici vizaţi 
de reglementările propuse, cât şi implicaţiile acestora asupra bugetului public. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în ziua de 2 octombrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele12,30, 
respectiv intervalul orar 13,00-16,30, 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. 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.  
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 3 octombrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea 
ordine de zi: 

  1. 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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