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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 16, 17 și 19 noiembrie 2015 

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrii și servicii 

şi Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, împreună cu 
Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare, respectiv Comisia pentru transporturi și energie din Senat şi-au început 
lucrările şedinţei comune în ziua de 16 noiembrie 2015, în intervalul orar 1600-1900. 

  Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, au 
participat toți deputaţii.  

Lucrările şedinţei comune, pentru punctele 1 și 2 ale ordinii de zi, au fost conduse de către 
domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii.  

Lucrările şedinţei comune, pentru punctul 3 al ordinii de zi, au fost conduse de către domnul 
deputat Mihai Lupu, preşedintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură.  

Şedinţa comună a celor 6 Comisii a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Audierea domnului Constantin Grigore Borc, candidat la funcţia de ministru – Ministerul 

Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (comun cu Comisia pentru industrii și 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii şi 
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare din Senat); 

   2. Audierea domnului Victor Vlad Grigorescu, candidat la funcţia de ministru – Ministerul 
Energiei (comun cu Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, 
Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare, precum și Comisia pentru transporturi și energie din Senat); 

   3. Audierea domnului Marian Dan Costescu, candidat la funcţia de ministru – Ministerul 
Transporturilor (comun cu Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei 
Deputaţilor, respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi și 
energie din Senat). 

 
Candidații audiați au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi au 

răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor reunite. 
După audierea fiecărui candidat, s-a trecut la vot.  
În urma audierii, cu majoritate de voturi, Comisia pentru politică economică, reformă și 

privatizare și Comisia pentru industrii și servicii din cadrul  Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia 
economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare din Senat, au avizat favorabil candidatura domnului Constantin Grigore Borc 
la funcţia de Ministrul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri, având în vedere 
competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de 
guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi claritatea şi 
promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi, Comisia pentru politică economică, reformă și 
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privatizare și Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv, Comisia 
economică, industrii şi servicii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului 
și privatizare şi Comisia pentru transporturi și energie din Senat, au avizat favorabil candidatura 
domnului Victor Vlad Grigorescu la funcţia de Ministrul Energiei, având în vedere competenţa şi 
experienţa profesională aşa cum reies din C.V., claritatea prezentării programului de guvernare aferent 
domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale precum şi claritatea şi promptitudinea răspunsurilor 
date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

În urma audierii, cu majoritate de voturi, Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare și Comisia pentru transporturi și infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor, 
respectiv, Comisia economică, industrii şi servicii și Comisia pentru transporturi și energie din Senat, 
au avizat favorabil candidatura domnului Marian Dan Costescu la funcţia de Ministrul 
Transporturilor, având în vedere competenţa şi experienţa profesională aşa cum reies din C.V., 
claritatea prezentării programului de guvernare aferent domeniului, cu precizarea priorităţilor esenţiale 
precum şi claritatea şi promptitudinea răspunsurilor date la întrebările adresate pe parcursul şedinţei de 
audieri. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci din  cadrul  Camerei Deputaților  și-au desfășurat lucrările  şedinţei comune  în ziua 
de 17 noiembrie 2015,  în intervalul  orar 1530-1900. 

Din totalul de 24  de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
fost prezenţi la dezbateri toţi domnii deputaţii. 

Lucrările comune au fost conduse de către domnul deputat Viorel Ștefan, preşedintele Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci. 

   Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
        -   Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată, Pl-x 600/2015,  FOND COMUN cu 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea alin. 
(1) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, Camera Deputaților fiind prima Cameră 
sesizată, Pl-x 600/2015, FOND COMUN cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea 
Autorității de Supraveghere Financiară: domnul Gheorghe Cornel Coca Constantinescu – prim-
vicepreședinte – membru executiv. 

Reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Gheorghe Cornel Coca 
Constantinescu, prim-vicepreședinte – membru executiv  al Autorității de Supraveghere Financiară, a 
precizat faptul că ASF nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Domnia sa a precizat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, propunerea de modificare 
a art. 9 alin. (1) lit. a1), în sensul ca studiile absolvite să fie exclusiv finalizate în specializarea finanţe, 
bănci, asigurări şi burse de valori este mult prea restrictivă, menită să îngrădească posibilitatea oricăror 
altor candidaţi care au absolvit studii superioare în specializări la fel de relevante pentru supravegherea 
pieţelor financiare nebancare, precum economie generală, contabilitate, matematici aplicate, statistică, 
studii juridice, etc. Mai mult decât atât, denumirea specializării menţionate mai sus este formulată ca 
atare doar la câteva instituţii de învăţământ superior, fapt care ar putea duce la excluderea din start a 
unor persoane cu pregătire similară. 

   Domnia sa a mai afirmat că propunerea de modificare a art. 9 alin. (1) lit. a2), este de 
asemenea restrictivă întrucât ar conduce la imposibilitatea persoanelor cu experienţă profesională 
relevantă de a fi membrii în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, persoane care au activat 
în autorităţi de supraveghere sau Banca Naţională a României, Comisii de specialitate din cadrul 
Parlamentului sau ministere, responsabile cu promovarea legislaţiei primare aferente pieţei financiare 
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nebancare şi care potrivit propunerii legislative nu ar fi eligibile pentru calitatea de membri în 
Consiliul A.S.F. Totodată, prin propunerea de modificare sunt excluse şi alte persoane cu o foarte bună 
cunoaştere a domeniilor supravegheate de A.S.F., exemplificând în acest sens persoanele care au 
activat în autorităţi ce au exercitat diferite forme de control (financiar/fiscal, etc.) sau persoane care au 
avut calitatea de auditori externi pentru entităţile din cele 3 sectoare de activitate. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de invitat, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în ziua de 19 

noiembrie 2015, începând cu orele 1000 până la orele 1230, cu următoarea ordine de zi: 
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 39/2015 privind 

unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care 
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri are calitatea de instituţie 
publică implicată, procedură de urgență, PL-x 739/2015 – studiu. 

 
În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat într-o 

şedinţă ulterioară.   
 

 
 

     PREŞEDINTE, 
 
     Horia GRAMA 
                                                 SECRETAR,   
 
                          Cornel ITU      
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Lidia Graziella Segărceanu 
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Alina Hodivoianu 
 

   
 


