
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

                 Bucureşti,  23 iunie 2011 
                   Nr. 21/ 193 

 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 iunie 2011 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 21 iunie 2011. 

La lucrările Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 iunie 2011 au fost prezenţi 20 deputaţi 
din totalul de 21 de membri. Domnul 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, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerul Administraţiei si Internelor, 
domnul Mihai Capra, secretar de stat; Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, 
doamna Adelina Rădulescu, consilier; Ministerul Finanţelor Publice, doamna Oana 
Iacobescu, consilier; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci: domnul Liviu Bulgăr, direcţia 
juridică, Autoritatea Naţională a Vămilor, doamna Georgeta Mitroi, şef serviciu; Pool-ul de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, domnul Gheorghe Marius Bulugea, director 
general; Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, doamna Diana Berceanu, advocacy; 
domnul Dan Radu Ruşanu, senator, în calitate de iniţiator şi domnul Edler Andras, deputat. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI privind atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate 
intelectuală, printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul 
Observatorului european al contrafacerii şi al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în 
cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale) COM (2011) 288 - E 17/2001-s           
- verificarea respectării principiului subsidiarităţii. 

2. Proiectul de Lege privind respingerea OUG nr. 36/2011 pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 116/2006 privind protecţia sociala acordată persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi 
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de 
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stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale, procedură de urgenţă (PL-x 379/2011) - AVIZ.   

3.  Proiectul de Lege „Legea antreprenorului social” (PLx 361/2011)- FOND.  
4. Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri 

pentru accelerarea privatizării (PL-x 386/2011) – FOND. 
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 

obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, 
retrimisă de către Plenul Camerei Deputaţilor în vederea unei noi examinări în fond           
(Plx 579/2010) – FOND. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010. (Pl-x 286/2011)           
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010.  (Pl-x 287/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010. (Pl-x 288/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

9. Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G.nr.43/2010  (Pl-x 289/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

10. Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010.          
(Pl-x 290/2011) - FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI; 

11. Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) şi (4) ale art.253 din           
Legea nr.31/1990 republicată. (Pl-x 291/2011) - FOND COMUN CU COMISIA 
JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

12. Propunere legislativă pentru completarea art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată. 
(Pl-x 292/2011) - FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI; 

13. Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată 
(Pl-x 293/2011) - FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI; 

14. Propunere legislativă de modificare a articolului 291) din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 294/2011) - FOND COMUN CU 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

15. Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din  Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 295/2011) - FOND COMUN CU 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12096
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16. Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 296/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

17. Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din  17 noiembrie 
2004, cu modificările şi completările ulterioare.(Pl-x 297/2011) - FOND COMUN CU 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

18. Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 298/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

19. Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 299/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

20. Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 300/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

21. Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 301/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

22. Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 302/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

23. Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 303/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

24. Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 304/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

25. Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 305/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

26. Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
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17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 306/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

27. Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 307/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

28. Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 308/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

29. Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 309/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

30. Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 310/2011)           
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

31. Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 311/2011)          
- FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI; 

32. Propunere legislativă de completare a Articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale. (Pl-x 312/2011) – FOND COMUN CU COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI. 

33. Audierea candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare pentru Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare – în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 
Deputaţilor respectiv Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din  Senat.  

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind atribuirea unor sarcini 
legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, printre care şi reunirea 
reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii 
şi al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele 
industriale) COM (2011) 288 - E 17/2001-s - verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii. 

Reprezentantul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, domnul Liviu Bulgăr, 
director, a subliniat faptul că, prin acest proiect de Regulament se propune ca Oficiul pentru 
Armonizare al Pieţei Interne (OAPI) să preia sarcinile şi activităţile legate de administrarea 
Observatorului European al Contrafacerii şi Pirateriei (OECP), inclusiv cele care ţin de 
drepturile de autor, de drepturile asociate drepturilor de autor şi de brevete.  

Domnia sa a adăugat faptul că adoptarea prezentei propuneri de Regulament va institui 
cadrul legal pentru transferul de sarcini şi activităţi ale Observatorului către Oficiu, în 
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vederea consolidării capacităţii instituţionale şi a extinderii responsabilităţilor sale, prin 
accesul la o infrastructură mai bună.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, că 
iniţiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarităţii. 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind respingerea 
OUG nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 116/2006 privind protecţia 
sociala acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a 
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, procedură de 
urgenţă (PL-x 379/2011) - AVIZ.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose, luând act de absenţa reprezentanţilor Guvernului, în 
calitate de iniţiatori ai acestui proiect de lege şi, în conformitate cu decizia anterioară a 
Comisiei, votată cu unanimitate de voturi, a propus avizarea acestui proiect de lege, în forma 
propusă de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative în forma adoptată de Senat. 

Pe al treilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege „Legea 
antreprenorului social” (PLx 361/2011) - FOND.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat membrilor Comisiei scrisoarea din partea 
unor organizaţii neguvernamentale prin care acestea îşi exprimă dezacordul cu privire la 
„Proiectul Legii antreprenorului social”, considerând că forma în care a fost adoptat această 
iniţiativă legislativă conţine o serie de inexactităţi cu privire la interpretarea noţiunilor de 
specialitate şi a propus amânarea discutării acestui proiect de lege cu două săptămâni. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea 

art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării          
(PLx 386/2011) – FOND. 

Domnul Dan Radu Ruşanu, senator, în calitate de iniţiator al acestui proiect de lege, a 
subliniat faptul că, având în vedere prevederile legale în materia privatizării, precum          
HG nr. 834/1991, OUG nr. 88/1997, Legea nr. 132/2002 dar şi dificultăţile legale frecvente 
care se întâlnesc în practică după semnarea contractelor de privatizare pe care le întâmpină 
cumpărătorul de acţiuni deţinute de AVAS în demersul de obţinere a certificatelor de 
atestare a dreptului de proprietate la care sunt îndreptăţite conform HG nr. 834/1991, propun 
completarea Legii nr. 137/2002 prin obligarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului de a elibera acest atestat, în situaţiile în care nu a fost identificată 
instituţia/organul care îndeplineşte rolul de minister de resort. Acest fapt este generat de 
cauze obiective pentru care în prezent acest certificat nu poate fi eliberat precum: 
reorganizările succesive ale Guvernului, existenţa unor societăţi comerciale multiplu 
subordonate sau chiar lipsa unui minister de resort, în sensul prevăzut de legislaţia 
privatizării. 

Domnul Dan Radu Ruşanu, senator, în calitate de iniţiator a mai adăugat că acest fapt 
are repercusiuni importante asupra economiei naţionale deoarece statul român este privat de 
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obţinerea încasărilor aferente din privatizare iar pe de altă parte această împrejurare ar putea 
fi calificată ca o evicţiune a statului român reprezentat de AVAS de natură să creeze 
prejudicii în cazul rezilierii unor contracte, ca urmare a blocării activităţii societăţii 
comerciale determinată de imposibilitatea obţinerii actului de proprietate asupra terenului. 

Domnii deputaţi Viorel Palaşcă şi Marin Almăjanu au formulat un amendament, care, 
supus la vot,  a fost aprobat cu majoritate de voturi (2 abţineri), fiind însuşit de către 
membrii Comisie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot iniţiativa legislativă cu amendamentul 
admis, în integralitate. Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege  pentru completarea 
art.12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,  cu un 
amendament admis. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, retrimisă de către Plenul Camerei 
Deputaţilor în vederea unei noi examinări în fond (Plx 579/2010) – FOND. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat motivaţia pentru care această propunere 
legislativă a fost retrimisă din Plenul Camerei Deputaţilor şi anume republicarea, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 115 din 15 februarie 2011, a  Legii          
nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Prin republicare au fost preluate modificările şi 
completările propuse în prezenta iniţiativă legislativă, fiind necesară corelarea acesteia cu 
republicarea legii. 

Domnul deputat Edler Andras, a formulat un amendament care supus la vot, a fost 
respins cu majoritate de voturi (2 abţineri). 

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei au  formulat mai multe amendamente care, 
supuse la vot, au fost aprobate cu majoritate de voturi (2 abţineri), fiind însuşite de membrii 
Comisie. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot iniţiativa legislativă cu amendamentele 
admise şi un amendament respins, în integralitate. Propunerea a fost aprobată cu majoritate 
de voturi (2 abţineri). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul înlocuitor asupra propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu 
amendamente admise şi un amendament respins. 
 Proiectele legislative înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei, de la punctul           
şase la punctul treizeci şi doi, au fost dezbătute împreună, având în vedere obiectul 
comun de reglementare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat că membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au hotărât să întocmească raport de respingere pentru toate cele 27 de iniţiative 
legislative conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot raportul 
preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, raport care a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi.  

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerilor legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, întrucât se 
intervine legislativ asupra mai multor articole ale aceleiaşi legi sau chiar modifică separat 
alineate ale aceloraşi articole fără a ţine cont de faptul că unele texte propuse se suprapun, se 
contrazic între ele sau nu pot fi promovate simultan, contravenind astfel principiului 
unicităţii reglementării în materie şi evitării paralelismelor legislative.

 
Şedinţa a continuat cu audierea candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare 

pentru funcţiile de vicepreşedinte şi de membru în cadrul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare – în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 
Deputaţilor respectiv Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din  Senat. 

Membrii celor patru comisii parlamentare au luat act de faptul că, în prezent, nu există 
niciun post vacant de membru în cadrul conducerii Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, fapt pentru care audierea candidatului propus pentru această funcţie nu a mai avut 
loc. 

În cadrul dezbaterilor a fost reliefat faptul că grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal din Senat respectiv Camera Deputaţilor, conform prevederilor legale, au 
desemnat, ca şi candidat la funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, pe domnul Alexe Gavrilă. 

Membrii celor patru comisii parlamentare au luat act de faptul că procedura de audiere a 
domnului Alexe Gavrilă a fost îndeplinită încă din data de 28 iunie 2010, când, cele patru 
comisii parlamentare s-au întrunit în şedinţă comună, hotărând, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a acestuia, în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare. 

Având în vedere această stare de fapt, cele patru comisii parlamentare, reunite în şedinţă 
comună în data de 21 iunie 2011, au hotărât înaintarea unei adrese către Birourile 
Permanente reunite ale celor două Camere, cu solicitarea de a introduce pe ordinea de 
zi a Plenului comun a celor două Camere, avizul comun privind nominalizarea 
domnului Alexe Gavrilă, pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare.  

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 iunie 2011. 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei (Plx 440/2010). 
2. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind 

procedura insolvenţei (Plx 533/2010). 
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În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 23 iunie 2011. 
 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului" (Plx 271/2010). 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, (PLx 305/2010). 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă. 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE, 
   Mihai TUDOSE   
     
 
 
 
                     SECRETAR,     
           Marin ALMĂJANU   
 
 
 

Consilier parlamentar 
                                         Anca Chiser 
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