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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 17, 18,  19 şi 20 iunie 2013  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 17 iunie 2013, în şedinţă comună,  împreună cu Comisia de buget, 
finanţe şi bănci, din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia de buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi 
servicii din Senat.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat 27 deputaţi. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat 
de la lucrările Comisiei.   

 
Lucrările comune au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, 

preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
Şedinţa comună a celor patru Comisii a avut următoarea ordine de zi: 

     1. Numirea unui nou Consiliu al Autorităţii de Supraveghere Financiară – 
Audiere candidaţi propuşi – raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii 
din Senat, (54DST/11.06.2013). 

 
   La primul punct al ordinii de zi  au avut loc audieri ale candidaţilor în vederea 

numirii unui nou Consiliu al Autorităţii de Supraveghere Financiară.  
Astfel, au participat în calitate de invitaţi, în vederea audierii, următoarele 

persoane: 
- domnul Dan Radu Ruşanu – candidat pentru funcţia de preşedinte; 
- domnul Daniel Dăianu – candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte; 
- domnul Tudor Daniel George – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte; 
- domnul Mircea Ursache – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte; 
- domnul Ion Giurescu – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte; 
- domnul Sârbu Marian – candidat pentru calitatea de membru; 
- doamna Nina Puiu – candidat pentru calitatea de membru; 
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- domnul Biro Albin – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Dralik Lorand-Istvan – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Mirzac Marian –candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Corneliu Moldoveanu – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Marcu Gheorghe – candidat pentru calitatea de membru; 
- doamna Dorina Teodora Mihăilescu – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Coca Constantinescu Gheorghe Cornel – candidat pentru calitatea de 

membru; 
- domnul Gavrilă Alexe – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Popescu Moscu Emilian – candidat pentru calitatea de membru; 
- domnul Silviu Cerna – candidat pentru calitatea de membru. 

    
Domnul Dan Radu Ruşanu, preşedintele A.S.F., a prezentat membrilor 

Comisiilor reunite principalele observaţii şi propuneri venite din partea Uniunii 
Europene. Astfel, conducerea A.S.F., Guvernul respectiv B.N.R.-ul au primit o 
scrisoare din partea Comisiei Uniunii Europene în care se prezintă situaţia unor 
instituţii europene, similare Autorităţii de Supraveghere Financiară, în care numărul 
de membri se încadrează într-un interval de 9-11 membrii.  

 În continuare, s-a trecut la audierea candidaţilor pentru calitatea de membru 
executiv (ocuparea funcţiilor de preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte), 
respectiv pentru calitatea de membru neexecutiv în cadrul Consiliului A.S.F.  

În cadrul dezbaterilor, fiecare candidat şi-a prezentat CV-ul, activitatea și 
competențele profesionale și au răspuns întrebărilor membrilor celor patru Comisii. 

      După audierea fiecărui candidat în parte, s-a trecut la vot.  
 

           În urma votului exprimat de membrii celor patru Comisii, candidaţii care au 
obţinut votul necesar pentru ocuparea funcţiilor pentru care s-au înscris, sunt 
următorii: 

- domnul Dan Radu Ruşanu – candidat pentru funcţia de preşedinte (membru 
executiv), a obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Daniel Dăianu – candidat pentru funcţia de prim-vicepreşedinte 
(membru executiv), a obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.  

- domnul Tudor Daniel George – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte 
(membru executiv în sectorul asigurărilor-reasigurărilor), a obţinut aviz 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Mircea Ursache – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte (membru 
executiv, sectorul instrumentelor şi  şi investiţiilor financiare), a obţinut aviz 
favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Ion Giurescu – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte (membru 
executiv în sectorul sistemului de pensii private), a obţinut aviz favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

- domnul Sârbu Marian – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, a 
obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Biro Albin – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, a obţinut 
aviz favorabil, cu majoritate de voturi; 
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- domnul Mirzac Marian –candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, a 
obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Corneliu Moldoveanu – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, 
a obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- domnul Marcu Gheorghe – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, a 
obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

- doamna Dorina Teodora Mihăilescu – candidat pentru calitatea de membru 
neexecutiv, a obţinut aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 
           Nu au obţinut votul pentru a fi membri neexecutivi, în cadrul Consiliului 
A.S.F., următorii candidaţi: 

- doamna Nina Puiu – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, a obţinut 
aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

- domnul Kralik Lorand-Istvan – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, 
aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

- domnul Coca Constantinescu Gheorghe Cornel – candidat pentru calitatea de 
membru neexecutiv, aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

- domnul Gavrilă Alexe – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, aviz 
negativ, cu majoritate de voturi. 

- domnul Popescu Moscu Emilian – candidat pentru calitatea de membru 
neexecutiv, aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

- domnul Silviu Cerna – candidat pentru calitatea de membru neexecutiv, aviz 
negativ, cu majoritate de voturi. 

 
          În urma audierii şi având in vedere experienţa profesională  a candidaţilor  în    
domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare 
nebancare, Comisiile reunite au hotărât, să propună Plenului Parlamentului 
numirea în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a candidaţilor care au 
obţinut aviz favorabil, în urma votului. 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-au continuat 
lucrările în ziua de 18 iunie 2013.  

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat 25 deputaţi. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat 
de la lucrările Comisiei. Domnii deputaţi Constantin Adăscăliţei şi Sorin Teju au fost 
plecaţi în delegaţie externă.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
     1.   Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 31/2013 pentru modificarea 

art. 8 lit. b1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, procedură de urgenţă, PL-x 185/2013 – aviz. 

     2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 
Social, PL-x 201/2013 –fond comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 
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    Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris - proiectul de Lege privind 
aprobarea OUG nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din OUG nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedură de urgenţă, 
PL-x 185/2013 – aviz. 
      La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, domnul secretar de stat, Sorin Vicol; 
ANRMA.: domnul– Dan Vlădescu - preşedinte; Ministerului Afacerilor Interne: 
doamna Irina Alexe – chestor; Ministerului Finanţelor Publice: doamna Mirela 
Florescu –expert superior. 
         Din cauza absenţei reprezentanţilor Companiei Tarom, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege 
cu o săptămână. 

 
           Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările, în ședință comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, PL-x 201/2013 – fond 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 Din totalul de 28 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au participat 25 deputaţi. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a 
absentat de la lucrările Comisiei. Domnii deputaţi Constantin Adăscăliţei şi Sorin 
Teju au fost plecaţi în delegaţie.   

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, 
preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: 
doamna Doina Pană – ministru delegat pentru dialog social, doamna Alexandra 
Patricia Braica – secretar de stat; Consiliului Economic şi Social: domnul preşedinte 
Florian Costache şi doamna Judit Vîlnei – director avizare; Patronatului Român: 
domnul preşedinte Gheorghe Naghiu;  Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ana 
Petrescu – şef serviciu.  

Doamna ministru Doina Pană a prezentat membrilor celor două Comisii 
proiectul de lege.  

În continuare, domnii deputaţi au trecut la dezbaterea pe articole. 
Domnul preşedinte al Patronatului Român, Gheorghe Naghiu, a dorit să 

sublinieze faptul că din întregul proiect de lege cele mai importante articole sunt cele 
în care se stabileşte reprezentativitate în cadrul CES. 

Doamna ministru Doina Pană a răspuns la întrebările domnilor deputaţi cu 
privire la modalitatea în care sunt desemnate persoanele din rândul societăţii civile, 
pentru a ocupa cele 15 locuri de membri prevăzute pentru aceasta în cadrul CES. 
Orice este interesat, poate să-şi depună dosarul la Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Astfel, pe site-ul oficial al ministerului  
există toate informaţiile cu privire la acest subiect. 
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La art. 11, alin.(2), lit. a)-c) domnii deputaţi Iulian Vladu şi Mario Ernest 
Caloianu au formulat amendamente prin care au dorit înlocuirea expresiei „numiţi” 
cu expresia „aleşi”, în vederea unei mai bune înţelegeri a modului de desemnare a 
reprezentanţilor în cadrul CES. Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate 
de voturi.  

Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie dacă din partea Camerelor de 
Comerţ şi Industrie ale României ar putea să participe un membru al acesteia, pentru 
a ocupa un loc în cadrul Consiliului CES, din partea societăţii civile. 

Domnul deputat Aurel Vainer a formulat un amendament în acest sens (la art. 
11 alin. (2), lit c)), care, supus la vot, a fost respins cu majoritate de voturi. 

Doamna ministru a spus că oricine este interesat poate să-şi depună dosarul la 
minister, urmând ca, în funcţie de expertiza persoanei respective şi de îndeplinirea 
din partea acesteia a condiţiile cerute pentru acest post, să poată fi numită în 
Consiliul CES, din partea societăţii civile. 

La articolul 13 cele două Comisii au avut un amendament, prin care au introdus 
două noi litere, c) şi d), care reprezintă încă două condiţii pe care trebuie să le 
îndeplinească orice persoană ce doreşte să dobândească, calitatea de membru al 
Plenului CES. Asfel, se introduce condiţia ca persoana respectivă să nu fi avut 
antecedente penale, respectiv să nu fi făcut poliţie politică. S-a dorit acest lucru 
pentru a se realiza o selecţie mai riguroasă cu privire la persoanele care doresc să 
acceadă spre o astfel de funcţie. 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
         În urma dezbaterilor, Comisiile au propus Plenului Camerei Deputaţilor, cu 
majoritatea voturilor celor prezenţi, (înregistrându-se 2 voturi împotrivă şi                 
4 abţineri) adoptarea proiectului de lege cu un amendament admis, respectiv două 
amendamente respinse. 

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

lucrările în zilele de 19 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
       1. Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, PLx 47/2012 – studiu. 

          2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, Plx 435/2012 – 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 zilele de 20 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
         1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 
privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,                 
PLx 752/2011 – studiu. 
         2. Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al 
statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din 
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute 
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persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a 
societăţilor, PLx 142/2012 – 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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