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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 16 aprilie 2013. 

La lucrările Comisiei din 16 aprilie 2013, din totalul de 29 de membri, la 
şedinţă au fost prezenţi 28 de deputaţi. Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a 
absentat de la lucrările Comisiei.  

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

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  
Regulamentului Camerei Deputaţilor, reprezentanții Ministerului Apărării 
Naționale, domnul Sebastian Huluban, secretar de stat şi ai Ministerului Justiției, 
domnul Florin Moțiu, secretar de stat şi doamna Claudia Roșiianu, consilier juridic. 

Ședinţa Comisiei din data de 16 aprilie 2013 a avut următoarea ordine de zi: 
1. Carta Albă a Apărării – aviz. 
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale - PL-x 586/2011 - raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi - retrimis de la plen în vederea unei noi dezbateri. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă Carta Albă a Apărării – aviz. 
 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că documentul menţionat mai sus nu se mai justifică întrucât 
reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale a precizat în cuvântul luat că este în 
curs de finalizare noua Cartă Albă a Apărării în care urmează să se implementeze 
liniile directoare ale politicii de apărare stabilite prin Programul de guvernare 2012.                  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a Cartei Albe a 
Apărării. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale - PL-x 586/2011                 
- raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, retrimis de la plen 
în vederea unei noi dezbateri. 

  Domnul președinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt conținutul acestei 
iniţiative legislative şi a menţionat că membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
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imunităţi au hotărât să întocmească un raport suplimentar de respingere, conform 
raportului suplimentar preliminar transmis Comisiei noastre. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor două Comisii s-a hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să se 
menţină raportul iniţial din data de 24 septembrie 2012 prin care s-a propus 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru completarea 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, pentru motivele arătate în raportul 
iniţial. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 17 aprilie 2013 cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Plx 435/2012 – studiu. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind 
introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc,                     PLx 
752/2011-studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în zilele de 18 aprilie 2013 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru 
derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor 
contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la 
Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica Muntenia Sud” – S.A. , PLx 40/2013- studiu. 

2. Proiect de Lege pentru respingerea OUG nr. 59/2012 privind mandatarea 
Ministerului, Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării 
unei societăţi comerciale PLx 29/2013 – studiu. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o 
şedinţă ulterioară a Comisiei. 
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