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 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 
şi-a început  lucrările în ziua de 3 mai 2011.  
 La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 mai 2011 au fost prezenţi 21 deputaţi din 
totalul de 22 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Arion 
Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru 
Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, 
Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru 
Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările 
Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezentanţii: Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: domnul Zoltan 
Nagy, director general şi domnul Corneliu Rotaru, director; Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat, doamna Monica Rinu, consilier, 
doamna Carmen Pop, şef serviciu; Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ioana Predulea, 
director general adjunct, doamna Mihaela Cernăzeanu, consilier, doamna Florina Barbu, 
director, doamna Mariana Nanu, consilier; Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, doamna Mihaela Curea, consilier. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 15/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, procedură de urgenţă, PLx 194/2011. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, procedură de urgenţă,          
PLx 198/2011. 
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          3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Planul 2011 pentru eficien�ă energetică          
COM (2011) 109 final – E1/2011. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
OUG nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, procedură de 
urgenţă, PLx 194/2011. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, 
secretar de stat, a prezentat, pe scurt acest act normativ. 

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

   Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de 
supraveghere, procedură de urgenţă, PLx 198/2011. 
  Reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul Eusebiu Pistru, 
secretar de stat, a prezentat, pe scurt acest act normativ. 

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

Pe al treilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor: Planul 2011 pentru eficien�ă energetică  COM (2011) 109 final – E1/2011.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a prezentat, pe scurt, textul Comunicării primite din 
partea Comisiei Europene, referitor la Planul pentru eficienţă economică 2011.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat în continuare şi poziţia Guvernului 
României fată de acest Plan de eficienţă energetică 2011, în care se consideră că în ceea ce 
priveşte eficienţa energetică, nu este oportună definirea unei ţinte cu caracter obligatoriu 
din cauza persistenţei neclarităţilor cu privire la metodologia de calcul a economiilor de 
energie. 
    În cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei, s-a evidenţiat faptul că, în legislaţia 
românească, actul legislativ relevant pentru domeniul abordat de Comunicarea Comisiei este 
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, adoptată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1069/2007. De aceea, prin prisma noii comunicări a Comisiei, devine 
necesară reevaluarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, precum 
şi examinarea şi revizuirea ei în acord cu noile priorităţi comunitare în domeniul energetic, 
promovarea şi stimularea eficienţei energetice precum şi accelerarea implementării. 

În temeiul Tratatului de la Lisabona, art. 12 din Tratatul Uniunii Europene, 
Protocolului nr.1 şi Protocolul nr.2 şi al Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 11 din          
19 aprilie 2011, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un 
proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Planul 2011 
pentru eficien�ă energetică COM (2011) 109 final pe care să-l înainteze Comisiei pentru 
afaceri europene a Camerei Deputaţilor, cu recomandarea ca la formularea proiectului final 
de opinie să se ţină cont de aspectele semnalate de Guvern în punctul de vedere transmis 
Parlamentului. 
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 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public 
privat nr. 178/2010, PLx 200/2011– studiu. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,          
Pl-x 207/2011 – studiu. 
 În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 
proxima şedinţă. 
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice 
stabilite prin titluri executorii, procedură de urgenţă, PL-x 160/2011 – studiu. 

2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
AVAS, PL-x 164/2011 – studiu. 

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca  votul să fie dat 
în proxima şedinţă. 
 

 

 PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 

 

                                                       SECRETAR,     

                 Marin ALMĂJAN 
                                             
           Consilier parlamentar 
                               Anca Chiser 
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