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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din  

zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011 
 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a derulat lucrările în zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011.  
La lucrările Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 octombrie 2011 au fost prezenţi         

20 deputaţi din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose Mihai, Almăjanu Marin, 
Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, 
Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă 
Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru 
Mihaela Ioana, Teodorescu Horia, Aurel Vainer. Domnul deputat Valerian Vremea a fost 
absent 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 Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat, domnul Claudiu Dumitrescu, 
director, domnul Viorel Scurtu, director şi doamna Carmen Pop, şef serviciu. 

Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru  

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române, PLx.551/2011. 

Şedinţa a început cu primul punct al ordinii de zi şi anume proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2011 pentru  modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile 
ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, 
PLx.551/2011. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Eusebiu 
Pistru, secretar de stat a prezentat un scurt istoric al organizării SN CFR. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, domnul Claudiu 
Dumitrescu a prezentat, pe scurt, proiectul legislativ supus dezbaterilor.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege supus dezbaterilor, în forma adoptată de Senat. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 19 octombrie 2011. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 – studiu. 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, PLx 305/2010 – studiu. 
In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 

în proxima sedinţă.  
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 20 octombrie  2011. 
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Propunere de Directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 

tranzacţiile financiare şi de modificare a Directivei 2008/7/CE, COM(2011) 594        
– studiu. 

In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 
în proxima sedinţă.  
 
 
 
 

      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
                                                SECRETAR, 
         Marin ALMĂJANU 
                                           
 
 
 
 
                                                  
                            Consilier parlamentar, 
                         Anca Chiser                 
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