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SINTEZA  

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 19, 20 şi 21 octombrie 2010 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 19 octombrie 2010. 

La şedinţele Comisie din zilele de 19, 20 si 21 octombrie au fost prezenţi 20 

deputaţi din totalul de 22 de membri si anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, 

Almăjanu Marin, Grama Horia, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, 

Gerea Andrei Dominic, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor 

Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu 

Adrian, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia.  

Domnul deputat Cornel Itu a fost în concediu de odihnă, iar domnul deputat 

Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 

conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului, doamna Ionela Bruchental-Pop, vicepreşedinte AVAS şi doamna 

Cristina Gociu, director general în cadrul AVAS; al Termoelectrica SA, domnul 

Constantin Ioaniţescu, director general.  

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Audierea conducerii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

2. Audierea conducerii Termoelectrica S.A. 
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Sedinta a început cu dezbaterea primului punct, al ordinii de zi. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea conducerii Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Reprezentanta Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna Ionela 

Bruchental-Pop, vicepreşedinte AVAS a propus amânarea audierii AVAS având în 

vedere absenţa din ţară a preşedintelui AVAS, domnul Aurelian Popa. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a susţinut acest punct de vedere, adăugând şi 

faptul că, pentru o mai buna informare a membrilor Comisiei referitoare la activitatea 

curentă dar şi a planurilor de viitor ale AVAS este necesară prezenţa preşedintelui 

acestei instituţii. 

Supusă la vot, amânarea audierii AVAS pentru o dată ulterioară, a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea conducerii 

Termoelectrica S.A. 

Reprezentantul Termoelectrica SA, domnul Constantin Ioanitescu, director 

general, a făcut o prezentare amplă a activităţii acestei instituţii, atât a evoluţiei sale 

istorice cât şi a planurilor de viitor şi a programelor de privatizare aflate în derulare.  

 Reprezentantul Termoelectrica SA, domnul Constantin Ioanitescu, director 

general, a răspuns mai apoi, pe larg,  întrebărilor membrilor Comisiei cu privire la 

modalităţile de restructurare a activităţii şi de privatizare pe care le are în program 

această societate. 

 

Sedinta Comisiei a continuat în ziua de 20 octombrie 2010 cu studiul 

următoarelor  propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei,  Plx 439/2010,  Comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

2. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Plx 440/2010 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o 

sedinţă ulterioară a Comisiei. 
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Sedinta Comisiei a continuat în ziua de 21 octombrie 2010 cu studiul 

următoarelor  propuneri legislative:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei,  comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Plx 439/2010, 

2. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Plx 440/2010 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să se dea într-o 

sedinţă ulterioară a Comisiei. 

 

 PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

 

                                                            SECRETAR, 

                                                             Horia Grama 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Consilier parlamentar: 

Anca Chiser            
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