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PROCESUL VERBAL   

 al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  ziua de 12 si 13 octombrie 2011 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început lucrările în ziua de 12 octombrie 2011  
La lucrările şedinţei din 12 şi 13 octombrie, a.c., au participat 20 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri. Domnul deputat Valerian Vreme a fost absent de la lucrarile 
Comisiei.  

Lucrările au fost conduse de preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, domnul 
Ştefan Tinca, director general, Katalin Oanţă, secretar III, Alexandru Ene, director precum 
şi reprezentanţii Ministerului Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri, domnii 
Cristian Angelescu, director general şi Emilian Cârlogea, director. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între 
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, 
pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008, PLx 538/2011. 
 Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, si anume proiectul de 
Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la 
Luxemburg la 29 aprilie 2008, PLx 538/2011. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ştefan Tinca, director general 
a subliniat faptul că România, alături de celelalte state membre ale UE, este parte la 
Acordul de Stabilizare şi Asociere, semnat între Comunităţile Europene şi Statele Membre, 
pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, la 29 aprilie 2008. Totodată, România a 
participat şi la negocierea Acordului. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ştefan Tinca, director general 
a mai adăugat faptul că în cadrul prezentului acord, se continuă dezvoltarea dialogului 
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politic şi cooperării economice între părţi. Această cooperare consolidată este menită să 
apropie Republica Serbia de Uniunea Europeană. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri, domnul 
Cristian Angelescu, director general a afirmat că ministerul pe care il reprezintă susţine 
adoptarea acestui act normativ si a subliniat, la rândul său, faptul că prezentul acord 
urmăreşte, în linii mari: să susţină eforturile Serbiei în vederea întăririi instituţiilor 
democratice şi statului de drept; să contribuie atât la stabilitatea politică, economică şi 
instituţională a Serbiei , cât şi la stabilitatea regiunii; să ofere un cadru potrivit pentru 
dialogul politic, favorizând dezvoltarea unor relaţii apropiate între Părţi; să sprijine 
eforturile Serbiei în vederea dezvoltării cooperării economice şi internaţionale, inclusiv 
prin alinierea legislaţiei interne la cea comunitară;să susţină Serbia pentru a încheia 
tranziţia către o economie de piaţă funcţională, pentru a promova relaţii economice 
armonioase şi pentru a putea dezvolta gradual o zonă liberă de comerţ dintre această ţară şi 
Comunitate; să întărească cooperarea regională în toate domeniile acoperite de Acord. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, spre aprobare,  proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 
aprilie 2008, în forma prezentată de iniţiator. 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a continuat lucrările în ziua de 13 octombrie 2011, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului",  Plx 271/2010 
2. Proiect de Lege privind holdingurile, Plx 305/2010 
In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima sedinţă.  
 
 

 
      PREŞEDINTE, 

     Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR, 
     Marin ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
                                                              
                               Consilier parlamentar, 
                   Anca Chiser       
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