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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de  29 iunie 2015, în intervalul orar 1400-1600. 

Din totalul de 25 de membri ai Comisiei, au participat la dezbateri 21 deputaţi. 
Domnul deputat Constantin Adăscăliței nu a participat la lucrările Comisiei, aflându-se în 
concediu de odihnă. Domnii deputaţi Andrei Dominic Gerea, respectiv, Mihai Tudose au 
absentat de la lucrările Comisiei. De asemenea, domnul deputat Miron Alexandru 
Smarandache a absentat de la lucrările Comisiei fiind plecat în delegație.   

Lucrările au fost conduse de către domnul Horia Grama, preşedintele Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.  

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților      
1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de 
exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele,  procedură de urgență,  
PL-x 511/2015 – aviz; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 
privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social,                  
PL-x 354/2015 – retrimis din Plen, în vederea unei noi examinări în fond, comun  cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al 
produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru 
gestionarea apei grele,  procedură de urgență, PL-x 511/2015 – aviz. 

 La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, 
domnul Dan Codescu – consilier. 

Domnul vicepreședinte Viorel Palașcă a dorit să clarifice anumite aspecte în legătură 
cu principalele prevederi cuprinse în inițiativa legislativă. 

Reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de 
Afaceri a precizat faptul că, inițiativa legislativă vizează stabilirea nivelului maxim al 
produsului apă grea destinat unităților 1- 4 de la Centrala nuclearo –electrică Cernavodă și 
unele măsuri privind gestionarea și managementul apei grele pe întreaga perioadă de 
exploatare a celor 4 unități nucleare. 
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În continuare, reprezentantul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri a subliniat faptul că, se va organiza o entitate care să asigure 
managementul apei grele pentru toată perioada de operare a celor patru unități de la CNE 
Cernavodă. În cadrul acestei entități își va desfășura activitatea o categorie de salariați 
preluați de la CNE Cernavodă. 

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

Pe punctul doi al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului 
Economic și Social,  PL-x 354/2015 – retrimis din Plen, în vederea unei noi examinări 
în fond, comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative au participat, în calitate de invitați, 
doamna deputat Cristina Nichita – inițiator, din partea Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, doamna Alexandra Braica - secretar de stat 
pentru Dialog Social, Consiliului Economic și Social, domnul președinte Florian Costache 
și domnul vicepreședinte Dragoș Mihalache, Confederației Patronale Concordia: domnul 
Eduard Floria – membru Consiliul Director.  

Domnul preşedinte Horia Grama, a prezentat membrilor Comisiei raportul 
preliminar de înlocuire asupra proiectului de lege, transmis Comisiei noastre de către 
Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice a precizat că, Guvernul susține raportul preliminar de înlocuire adoptat de 
membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

Reprezentanții Consiliului Economic și Social au dorit să sublinieze faptul că, de o 
mare parte din amendamentele propuse domnilor deputați şi senatori din partea consiliului, 
care reflectă practic opinia comună  a patronatelor, respectiv sindicatelor, nu s-a ținut cont, 
în sensul în care nu au fost preluate (prin susținerea lor de către domnii deputați şi senatori). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să întocmească un raport comun de înlocuire prin care să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. 

 
     PREŞEDINTE, 
 
     Horia GRAMA 
 
                                                 SECRETAR, 
   
                          Cornel ITU    
 
                                                 
 
       
            Consilier parlamentar:   
                                                                                                                                            Alina Hodivoianu 
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