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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013  
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările în 

ziua de 5 noiembrie 2013. 
La lucrările Comisiei, din data de 5 noiembrie 2013, au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, Udrişte Gheorghe, Dumitru 
Georgică, Itu Cornel, Blăjuţ Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-
Ernest, Chirvăsuţă Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Grama Horia, Guran 
Virgil, Măduţa Flavius-Luigi, Neacşu Marian, Negruţ Clement, Nicolae Florian, 
Palaşcă Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru 
Roşca Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Sergiu Vizitiu. Domnii deputaţi 
Andrei Dominic Gerea şi Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările Comisiei.  
Domnul deputat Constantin Adăscăliţei a fost plecat în delegaţie. 

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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2013 privind unele măsuri pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, 
procedură de urgenţă, PL-x 378/2013, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată – fond comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
        2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii             
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările 
ulterioare, Pl-x 359/2013 – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi; 

  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin, procedură de urgenţă, PL-x 383/2013 
– aviz. 
 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 privind unele măsuri 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului             
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nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România, procedură de urgenţă,             
PL-x 378/2013, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată – fond comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Autorităţii de Supraveghere Financiară: doamna Melania Nicoleta Grecu – 
director al Direcţiei Juridice, Ministerului Finanţelor Publice, doamna Oana Iacobescu 
– şef serviciu şi doamna Loredana Radu – consilier. 

Doamna director Melania Nicoleta Grecu le-a  prezentat membrilor Comisiei 
principalele reglementări aduse prin această iniţiativa legislativă.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 
Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea şi completarea Legii             
nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, în forma prezentată de 
iniţiator. Raportul preliminar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost transmis către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cu 
modificările şi completările ulterioare, Pl-x 359/2013 – fond comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Justiţiei, domnul secretar de stat Florin Moţiu, Ministerului 
Finanţelor Publice, domnul Mihai Brăgaru – şef serviciu. 
  Din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi s-a primit raportul 
preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 
  Domnul secretar de stat Florin Moţiu le-a spus membrilor Comisiei că nu susţine 
adoptarea propunerii legislative deoarece prevederile cuprinse în iniţiativă sunt deja 
reglementate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două Comisii, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât 
soluţia a fost avută în vedere în cadrul legislativ institutit prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, care conţine o procedură de stabilire a titularului dreptului de proprietate cu 
privire la aceste bunuri. Prin Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă,   ordonanţa de urgenţă a Guvernului menţionată mai sus a fost declarată 
neconstituţională, iar potrivit dispoziţiilor alin. (1) al art. 147 din Constituţia 
României, republicată, ,,Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi 
cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele 
juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest 
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
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neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile 
constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.” 

Faţă de aceste considerente, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea 
procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta 
Turnu-Severin, procedură de urgenţă, PL-x 383/2013  – aviz. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, domnul 
preşedinte Dan Cornel Baranga şi domnul secretar general Ciprian Caralicea, 
Ministerului Finanţelor Publice, doamna Lucia Negoiţă – şef serviciu. 
  Domnul preşedinte Dan Cornel Baranga le-a prezentat membrilor Comisiei 
principalele reglementări ale iniţiativei legislative.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi             
(o abţinere), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de 
Senat. 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 6 noiembrie 2013, începând cu orele 8,30 până la orele 12,30, respectiv 
intervalul orar 13,00-16,30, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,  PL-x 415/2013– studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie 
dat într-o şedinţă ulterioară.  

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

în ziua de 7 noiembrie 2013, începând cu orele 8,30, cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
activitatea Departamentului pentru Energie, PL-x 374/2013  – 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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