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privatizare din  zilele de 7, 8 şi 9 mai 2013 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a început lucrările în 
ziua de 7 mai 2013 cu următoarea ordine de zi: 

 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 
Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte 
pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între 
orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 
februarie 2013, procedură de urgenţă, PL-x 135/2013  - fond. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 26 deputaţi. Domnul 
deputat Aurel Vainer a fost plecat în delegatie externă, iar domnul deputat Nicolae 
Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

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

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii 
Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea 
noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat 
(România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, în 
forma prezentată de iniţiator. 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în ziua de 8 mai 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, procedură de urgenţă, PL-x 111/2013 – aviz. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 
privind finanțele publice, PL-x 112/2013- aviz. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat la lucări 27 deputaţi. 
Domnul deputat Nicolae Bănicioiu a absentat de la lucrările Comisiei.   

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, președintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, procedură de urgenţă,              
PL-x 111/2013 – aviz. 

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

La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice,              
PL-x 112/2013- aviz. 

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

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în zilele de 9 mai 2013, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și 
gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al 
Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de 
programare 2009-2014, procedură de urgenţă, PL-x 31/2013 – studiu. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind 
unele măsuri pentru derularea opțiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor 
contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la 
Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice 
"Electrica Muntenia Sud"- S.A., PL-x 40/2013 – 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     

  
                        Consilier parlamentar     

 Anca Chiser  
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