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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a început lucrările 
în ziua de 25 iunie 2013.  

 Din totalul de 28 de membri ai Comisiei, au participat 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. 

Şedința Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,                
PL-x 185/2013 – aviz. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 
sau inundaţiilor, Pl-x  579/2010 – fond, retrimitere de la Plen în vederea unei noi 
dezbateri. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 
lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 
a contractelor de concesiune de servicii, PL-x 185/2013 – aviz. 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,                
Pl-x  579/2010 – fond, retrimitere de la Plen în vederea unei noi dezbateri. 

Domnul președinte Mihai Tudose, în calitate de inițiator, a subliniat faptul că în 
amendamentele formulate la propunerea legislativă, s-a ținut seama de toate 
propunerile formulate de către Guvern, Consiliul Concurenței respectiv Autoritatea 
de Supraveghere Financiară. 
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În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,  să se întocmească 
raportul suplimentar şi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu amendamente admise. 

 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările 
în ziua de 26 iunie 2013, în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din  

Camera Deputaţilor şi CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee,,  aaccttiivviittaattee  bbaannccaarrăă  şşii  ppiiaaţţăă  
ddee  ccaappiittaall  ssii  CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccaa,,  iinndduussttrriiii  ssii  sseerrvviicciiii  ddiinn  SSeennaatt. 

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

Sedința celor patru Comisii parlamentare a avut următoarea ordine de zi: 
1. Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 

2012. 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) este autoritatea 

administrativă autonomă de specialitate ce funcţionează în baza prevederilor 
O.U.G. nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare aduse prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legea nr.289/2010 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. C.N.V.M are drept principale atribuţii autorizarea, 
reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor reglementate de instrumente 
financiare, precum şi a instituţiilor şi operaţiunilor specifice acestora. 

Obiectivele fundamentale ale C.N.V.M au fost şi în anul 2012: promovarea 
funcţionării corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare;promovarea 
încrederii în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile în instrumente 
financiare; stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor de 
instrumente financiare; asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva 
practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase; prevenirea fraudei, a manipulării pieţei 
şi asigurarea integrităţii pieţelor de instrumente financiare;  prevenirea afectării 
egalităţii de informare şi tratament al investitorilor sau a intereselor acestora; 
stabilirea standardelor de soliditate financiară şi de practică onestă pe pieţele de 
instrumente financiare;  

În anul 2012, C.N.V.M. în calitatea sa de autoritate de reglementare a pieţei de 
capital din România, a continuat procesul de adaptare şi preluare în legislaţia 
naţională a noutăţilor din legislaţia europeană, precum şi activitatea de 
îmbunătăţire a legislaţiei secundare sectoriale.  

Prin activitatea de supraveghere a pieţelor de instrumente financiare şi de 
identificare a riscurilor de piaţă, C.N.V.M. a urmărit promovarea stabilităţii la 
nivel sistemic precum şi asigurarea corectitudinii operaţiunilor specifice pieţei de 
capital. De asemenea, C.N.V.M. a acordat o atenţie specială prevenirii riscurilor 
financiare care ar putea fi generate de insuficienţa fondurilor proprii deţinute de 
entităţile supravegheate în raport cu riscurile asumate, sau de expunerile prea mari 
înregistrate faţă de alte instituţii financiare. 

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 
privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu 

 2



 3

modificari și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare „în numele C.N.V.M., președintele acesteia prezintă Parlamentului, până 
la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde 
activitățile acesteia, situațiile financiare anuale și raportul de audit, ce vor fi 
dezbătute, fără a fi supuse votului, în ședința comună a celor două Camere ale 
Parlamentului." 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor respectiv CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  
ffiinnaannţţee,,  aaccttiivviittaattee  bbaannccaarrăă  şşii  ppiiaaţţăă  ddee  ccaappiittaall  șșii  CCoommiissiiaa  eeccoonnoommiiccăă,,  iinndduussttrriiii  șșii  
sseerrvviicciiii  ddiinn  SSeennaatt,  propun  Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual 
de activitate pe anul 2012 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 

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

lucrările în zilele de 27 iunie 2013, cu următoarea ordine de zi: 
1. Propunere legislativă "Legea holdingului", Plx 271/2010 – studiu. 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, Plx 435/2012 – studiu. 
 In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să 

fie dat într-o şedinţă ulterioară.  
 
 

 
 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 

                                              
       SECRETAR,     

            Cornel Itu  
 
 
 

           
                        Consilieri parlamentari  

         Anca Chiser  
Alina Hodivoianu 
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