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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de  23, 24 şi 25 aprilie 2013 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 23 aprilie 2013, în comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci respectiv Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital și Comisia economică, industrii şi servicii din Senatul 
României. 

La lucrările Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 aprilie 2013 din totalul de                
28 de membri, la şedinţă au fost prezenţi 25 de deputaţi. Domnul preşedinte Mihai 
Tudose şi domnul deputat Marian Neacșu au fost plecați in delegatie externă, iar 
domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.  

Lucrările şedinţei comune din data de 23 aprilie 2013 au fost conduse de 
către domnul senator Nicula Vasile-Cosmin, președintele Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senatul României. 

Ședinţa comună a celor patru Comisii parlamentare din data de 23 aprilie 
2013 a avut următoarea ordine de zi: 

 - Audierea candidaților propuși ca membri ai Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile  Regulamentului Camerei Deputaţilor, candidatii la funcţiile de 
membrii, executivi si neexecutivi, din cadrul Consiliul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara și anume: Albu Gheorghe, Armeanu Stefan Daniel, Golu Ion, Balta 
Tudor, Coca Constantinescu Ghe. Cornel, Dăianu Daniel, Frunzulică Doru-
Claudian, Gavrilă Alexe, Giurescu Ion,   Kralik Lorand-Istvan, Lupu Octavian, 
Marcu Gheorghe, Mihalache Dragoș, Mihăilescu Dorina Teodora, Moldoveanu 
Corneliu, Mârzac Marian, Popescu Moscu Emilian, Pârcălabu Domnica Doina, 
Puiu Nina, Rușanu Dan Radu, Sârbu Marian, Ursache Mircea, Tudor Daniel 
George.  

Candidatii audiati au facut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor 
profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiilor de 
specialitate. 

În urma audierii Comisiile reunite au supus votului fiecare candidatură în 
parte. In urma votului, avand în vedere experienţa profesională  a candidaţilor  în    
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domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare 
nebancare, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
validarea, ca membri executivi ai Consiliul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara, pe următorii candidati: Dan Radu Rușanu, președinte, Daniel Dăianu, 
prim-vicepreședinte, Ursache Mircea, vicepreședinte, sectorul instrumentelor și 
investițiilor financiare; Tudor Daniel George, vicepreședinte, sectorul asigurărilor-
reasigurărilor; Giurescu Ion, vicepreședinte, sectorul sistemului de pensii private. 

Totodată, cele patru comisii parlamentare i-au validat, cu majoritate de 
voturi, ca membrii neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară pe următorii candidati: Mihăilescu Dorina Teodora, Marcu Gheorghe, 
Gavrilă Alexe, Albu Gheorghe, Kralik Lorand-Istvan, Mârzac Marian, Sârbu 
Marian, Moldoveanu Corneliu, Baltă Tudor, Frunzulică Doru-Claudian, Puiu 
Nina, Coca Constantinescu Ghe. Cornel.      

In urma exprimării votului, următorii candidați nu au întrunit numărul necesar 
de voturi pentru validare, și anume: Pârcălabu Domnica Doina, Lupu Octavian, 
Golu Ion, Popescu Moscu Emilian, Mihalache Dragoș, Armeanu Stefan Daniel. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 24 aprilie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor 
termene,  PLx 111/2013- 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. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 25 aprilie 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind 
finanțele publice, PLx 112/2013 - studiu. 

2. 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.  

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

 
PREŞEDINTE 

         Mihai TUDOSE 
                                                         SECRETAR 
                                                           Cornel ITU        
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