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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare 
                     Bucureşti, 24.06.2010 

                    Nr. 21/208 

 

PROCESUL VERBAL   

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 23 şi 24 iunie mai 2010 

 

       Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 23 iunie 2010. 

 La şedinţă, din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au participat 22 de deputaţi. 

       Lucrările au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 1. Studiul si dezbaterea propunerii legislative „Legea Holdingului” (Plx 271/2010).

 2. Subcomisia de analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a 

sistemului de asigurări din România - analiza şi dezbaterea documentelor şi a punctelor 

de vedere primite de la reprezentanţii societăţilor comerciale ale asigurătorilor respectiv a 

reprezentanţilor service-urilor auto. 

 La punctul 1 al ordinii de zi  a fost înscrisă, pentru studiu si dezbatere,  

propunerea legislativă „Legea Holdingului” (Plx 271/2010).  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca votul să se dea în proxima şedinţă a 

Comisiei. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu punctul 2 de pe ordinea de zi, Subcomisia de 

analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări din 

România - analiza şi dezbaterea documentelor şi a punctelor de vedere primite de la 
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reprezentanţii societăţilor comerciale ale asigurătorilor respectiv a reprezentanţilor 

service-urilor auto. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi, continuarea analizării documente în 

vederea elaborării Raportului Subcomisiei. 

 Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 24 iunie 2010 cu studiul şi dezbaterea 

proiectului de Lege privind holdingurile (PLx 305/2010). 

 În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei  au  hotărât, cu  unanimitate  de  voturi, ca 

votul  să  se  dea  în  proxima şedinţă a Comisiei.  

 

 
    PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
             Horia GRAMA 
                                         
                                                    Consilier parlamentar 
                                Anca Chiser       

                              Expert parlamentar 
                              Nicoleta Ghencian 
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