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SINTEZA 
  lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  data de 20, 21 si 22 noiembrie 2013  
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a început 
lucrările în ziua de 20 noiembrie 2013. 

Ordinea de zi a ședinței Comisiei a fost următoarea: 
1. Proiectul  Legii bugetului de stat pe anul 2014, PL-514/2013 – studiu.  
In cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei și-au exprimat punctul de vedere  

referitor la Legea Bugetului de stat pe anul 2014, votul urmând să fie dat în sedința 
comună, cu comisiile similare din Camera Deputaților si Senat.  

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

continuat lucrările în ziua de 21 noiembrie 2013. 
Ordinea de zi a ședinței Comisiei a fost următoarea: 
1. Proiectul  Legii bugetului de stat pe anul 2014, PL-514/2013 – studiu.  
In cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei și-au exprimat punctul de vedere  

referitor la Legea Bugetului de stat pe anul 2014, votul urmând să fie dat în sedința 
comună, cu comisiile similare din Camera Deputaților si Senat 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 22 noiembrie 2013, în comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

Pe ordinea de zi a celor patru comisii parlamentare au fost înscrise 
următoarele puncte:  

1.Dezbaterea si avizarea bugetului pe anul 2014 pentru Ministerul Economiei 
(anexa 3/35) (inclusiv pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si 
turism și pentru energie) - în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului 
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2. Dezbaterea si avizarea bugetului pe anul 2013 pentru Secretariatului 
General al General al Guvernului, (anexa nr. 3/13/29) inclusiv pentru proiecte 
de infrastructură şi investiţii străine – în comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii 
şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 
Senatului 

3. Dezbaterea si avizarea bugetului pe anul 2014 pentru Consiliul 
Concurenței. (anexa 3/08), în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului 

4. Dezbaterea si avizarea bugetului pe anul 2013 pentru Consiliul Național 
de soluționare a Contestațiilor (anexa 3/52) – în comun cu Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
din cadrul Senatului. 

5. Dezbaterea si avizarea bugetului pe anul 2014 pentru Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53), în comun cu Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului. 

Din totalul de 28 de membri ai Comisiei,  la lucrările Comisiei au fost 
prezenţi următorii 26 de deputaţi si anume: Tudose Mihai, Nicolae Alexandri, 
Udrişte Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliţei Constantin, Blăjuţ 
Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuţ, Caloianu Mario-Ernest, Chirvăsuţă 
Laurenţiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn,  Grama Horia, Guran Virgil, Măduţa 
Flavius-Luigi, Nazare Alexandru, Neacşu Marian, Nicolae Florian, Palaşcă 
Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Şimon Gheorghe, Teju Sorin, Ţigăeru 
Roşca Laurenţiu, Ursărescu Dorinel, Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. 

Domnnul deputat Andrei Dominic Gerea a fost înlocuit de domnul deputat 
Romeo Nicoara.  

Domnul deputat Nicolae Bănicioiu au absentat de la lucrările Comisiei.            
Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul deputat 

Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor și domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.  

La lucările celor patru comisii parlamentare reunite, au participat, în calitate 
de invitaţi, din partea Ministerului Economiei, doamna Maria Grapini, ministru 
delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, domnul 
Maricel Popa, secretar de stat, doamna Diana Florea, director general, doamna 
Elena Ilie, director,  domnul Eduard Gabriel Matei, director, Departamentul pentru 
Energie; din partea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului: 
domnul Adrian Volintiru, preşedinte,  doamna Cristiana Gociu, director; din 
partea Secretariatului General al Guvernului: doamna Andreea Lambru, 
secretar general adjunct , domnul Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte 
de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine, domnul Marin Popescu 
doamna Elena Petraşcu, director general, Departamentului Proiecte de 
Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine, domnul Ionuţ Marsala 
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director economic,  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România; din partea Consiliului Concurenţei, domnul Vasile Şecleman, secretar 
general, domnul Otilian Neagoe, vicepreşedinte,  doamna Daniela Stroe, director  
și domnul Eugen Şuşu, inspector; din partea Consiliului Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor, domnul Bogdan Lehel Lorand, președinte. 

La punctul 1 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea și avizarea bugetului 
pe anul 2014 pentru Ministerul Economiei (anexa 3/35) (inclusiv pentru 
intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si turism și pentru energie), în 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi 
Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului din cadrul Senatului 

În urma dezbaterilor,  membrii Comisiilor reunite au respins cu majoritate 
de voturi, amendamentele depuse la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2014 pentru Ministerului Economiei, inclusiv pentru intreprinderi mici si 
mijlocii, mediu de afaceri si turism și pentru energie. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2014 cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei  
(inclusiv pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si turism și 
pentru energie) a fost avizat favorabil (cu amendamente respinse). 

La al doilea punct al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea si avizarea 
bugetului pe anul 2014 pentru Secretariatului General al General al 
Guvernului, (anexa nr. 3/13/29) inclusiv pentru proiecte de infrastructură şi 
investiţii străine, în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi membrii Comisiilor reunite au 
respins amendamentele depuse la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 
pentru Secretariatul General al General al Guvernului (anexa nr. 3/13/29) inclusiv 
pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine; 

In urma votului, membrii Comisiilor reunite, au avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi, (cu amendamente respinse), Proiectul Legii Bugetului de 
Stat pe anul 2014 pentru Secretariatul General al General al Guvernului, inclusiv 
pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi anexele la acesta.  

La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea și avizarea bugetului 
pe anul 2014 pentru Consiliul Concurenței. (anexa 3/08), în comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului 
din cadrul Senatului 

În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiilor 
reunite au avizat favorabil proiectul de Buget de Stat pe anul 2014 pentru 
Consiliul Concurenței. 

La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea si avizarea bugetului 
pe anul 2014 pentru Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor (anexa 
3/52), în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
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Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului 

În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiilor 
reunite au avizat favorabil Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2014 pentru 
Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor. 

La punctul 5 al Ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea si avizarea bugetului 
pe anul 2014 pentru Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 
(anexa 3/53), în comun cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului din cadrul Senatului 

În urma exprimării votului, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiilor 
reunite au avizat  favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 pentru 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 

 
 
PREŞEDINTE 
 

       Mihai TUDOSE 
                                               SECRETAR,  
  
             Cornel ITU  
  
    
                   Consilieri parlamentari:   

Alina Hodivoianu 
        Anca Chiser 
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