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Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Audieri ai reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în 

vederea prezentării bugetelor pe anul 2008 pentru: Ministerul Economiei şi 

Finanţelor, Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Concurenţei, 

Cancelaria Primului-Ministru, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului şi Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi 

profesii liberale  – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii din 

Camera Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi 

servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 

statului din cadrul Senatului.  
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  La lucrările Comisiilor reunite au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul 

22 de membri din cadrul Comisie pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul 

preşedinte Mihai Tudose şi domnul deputat Iulian Iancu preşedintele 

Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii 

Ministerului Economiei şi Comerţului: doamna Doina Dascălu – secretar de 

stat, doamna Alexandra Lăcrămioara – director, doamna Daniela Şchiopu – 

consilier, doamna Maria Câmpeanu – şef serviciu, doamna Gheorghina 

Florea – director general adjunct, doamna Mariana Mişu – director general 

adjunct, domnul Bărăscu Dumitru – director adjunct, reprezentanţii 

Consiliului Concurenţei: domnul Gheorghe Oprescu – preşedinte, domnul 

Vasile Seclăman – secretar general şi doamna Diaconescu Florentina – 

director economic, reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului: domnul Lazlo Gyerko – vicepreşedinte, doamna Andra Rădnică – 

expert, domnul Vlădoiu Luis – expert, domnul Vlădan Florin Laurenţiu – 

consilier, reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului: doamna 

Doina Petrache – director economic, domnul Bolojan Ilie – secretar general 

precum şi reprezentanţii Ministerului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 

comerţ, turism şi profesii liberale: domnul Ferdinand Nagy – secretar 

general, doamna Alina Dincă – director general. 

 

La primul punct al ordinii de zi au fost înscrise audierile 

reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării 

bugetelor pe anul 2008 pentru: Ministerul Economiei şi Finanţelor, 

 2

http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ID=115


Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Concurenţei, Cancelaria 

Primului-Ministru, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi 

Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii 

liberale – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii precum şi 

Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 

Senatului.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile generale 

pentru proiectul Legii bugetului pentru anul 2008. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a făcut o prezentare generală a bugetului de stat pe 

anul 2008, afirmând că prezentul proiect are ca obiect stabilirea bugetului de 

stat pe anul 2008 şi cuprinde volumul veniturilor şi structura acestora, pe 

capitole şi subcapitole, cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatorii principali 

de credite, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

creditele externe, fondurile externe nerambursabile, precum şi sumele 

alocate din venituri proprii, pentru anul 2008. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a afirmat faptul că pentru bugetul de stat pe anul 

2008, veniturile bugetului de stat sunt în sumă de 69.116,5 milioane lei, iar 

cheltuielile sunt în sumă de 80.979,7 milioane lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a afirmat faptul că anul 2007 a reprezentat un an  

crucial şi un moment de cotitură în evoluţia economiei româneşti, când 

România s-a aflat în faţa celei mai  mari oportunităţi din istoria sa recentă, 

odată cu  integrarea sa în Uniunea Europeană. Cadrul macroeconomic intern 

favorabil stabilităţii financiare în perioada 2004-2007, trendul sănătos al  
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evoluţiilor macroeconomice previzionate pentru anul 2008 şi perspectiva 

2009-2011, progresele înregistrate spre sustenabilitatea politicilor publice, 

au constituit premise certe pentru construcţia politicii fiscal-bugetare a 

anului 2008 şi a orizontului 2009-2011, apte să permită realizarea criteriilor 

de aderare de jure şi de facto a României la Uniunea Europeană.  

 Elementele cheie ale construcţiei fiscal-bugetare pe anul 2008 sunt 

centrate pe: - menţinerea unei politici fiscale stimulative, stabilitate fiscală 

fără precedent, caracterizată de menţinerea impozitelor fundamentale, 

neintroducerea unor impozite noi şi fără creşterea celor existente, 

 - respectarea condiţionalităţilor tratatului de la Maastricht, în 

special cea privind deficitul bugetului general consolidat situat sub 3% din 

produsul intern brut, pentru  menţinerea în limite controlabile a ţintei de 

inflaţie şi a deficitului de cont curent, 

 - menţinerea unei politici bugetare performante, urmărindu-se 

perfecţionarea formulării bugetului, prin trecerea acestuia de la bugetul axat 

pe costuri la implementarea bugetului bazat pe obiective, rezultate, 

performanţă. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a mai  afirmat faptul că punctul  forte al proiectului 

de buget pe anul 2008 este construcţia acestuia pe politici publice flexibile, 

care constituie un  răspuns strategic al Guvernului la problemele economice 

actuale. 

Politicile finanţate prin proiectul de buget pe anul 2008 ilustrează 

următoarele aspecte, şi anume: finanţarea de politici convergente cu cele 

promovate de Uniunea Europeană – infrastructură, cercetare – dezvoltare, 

mediu şi dezvoltare rurală. 

 4



Următorul aspect prezentat a fost reprezentat de continuarea şi 

consolidarea politicilor de capital uman – învăţământ, sănătate – ce vor 

asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în  domeniul forţei 

de muncă, asigurarea accesului egal al cetăţenilor la asistenţă medicală de 

bază, creşterea eficienţei utilizării fondurilor. 

De asemenea, doamna Doina Dascălu a punctat faptul că, politici 

finanţate prin bugetul pe anul 2008 sunt şi Politicile de acompaniament 

social – asistenţă socială, pensii, asigurări de sănătate, asigurări pentru 

şomaj. Aceste politici se vor baza pe: 

- consolidarea financiară, administrativă şi funcţională a 

sistemului public de pensii; 

- introducerea în sistemul de pensii a noi componente 

obligatorii facultative, administrate privat; 

- prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- îmbunătăţirea managementului sistemului de asigurări de 

sănătate. 

In continuare, doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că alte 

politici finanţate de la buget sunt şi cele sectoriale – apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, cultură religie, locuinţe, servicii, dezvoltare publică şi 

comunicaţii. 

Doamna Doina Dascălu, secretar de stat, a continuat cu prezentarea 

generală menţionând că veniturile bugetare vor continua tendinţa ascendentă 

din 2006-2007 ca urmare a poziţiei ciclice favorabile a economiei, precum şi 

a îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, urmând ca în anul 2008 

acestea să crească cu  2,4 puncte procentuale. Pentru anul 2008 se remarcă 

continuarea reducerii presiunii fiscale prin diminuarea contribuţiilor de 

asigurării sociale cu 6 puncte procentuale cumulat (angajat şi angajator). 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a continuat prezentând cheltuielile bugetare pe anul 

2008 care cresc cu 2,4 puncte procentuale în produsul intern brut, 

comparativ cu anul 2007, evidenţiindu-se un proces de îmbunătăţire a 

calităţii acestora, prin alocarea unor sume semnificative asistenţei sociale 

pentru susţinerea sistemului de pensii, precum şi cheltuielilor de capital care 

ating 6,5% din produsul intern brut şi care reprezintă una dintre cele mai  

substanţiale creşteri a ponderii cheltuielilor de capital din ultimii ani. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a mai afirmat că bugetul de stat este fundamentat 

pe deciziile aprobate în şedinţa de Guvern, motivate prin o creştere 

accentuată a unei componente a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2006 

şi pe o creştere mai  moderată  a celorlalte componente ale bugetului general 

consolidat, respectiv a bugetului de stat, decizia la proiecţia bugetului este 

faptul că decizia Guvernului a fost de a aloca cu prioritate fonduri pentru 

educaţie cu 6%, 4,5% creştere în PIB faţă de anul 2007 pentru  sănătate, o 

creştere mai moderată pentru celelalte componente ale bugetului de stat, pe 

ceilalţi ordonatori de credite. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina 

Dascălu, secretar de stat, a afirmat că în ceea ce priveşte instituţia pe care o 

reprezintă datorită reorganizării celor doi ordonatori principali de credite, 

Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei, în bugetul  de stat pe anul 

2008 aceştia sunt concentraţi într-un singur ordonator de credite şi anume 

Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose în urma dezbaterilor generale, a dat 

cuvântul doamnei director Alexandru Lăcrămioara pentru a prezenta 

proiectul de buget pentru Ministerului Economiei şi Finanţelor. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna 

Alexandru Lăcrămioara a afirmat că referitor la bugetul propriu al 

Ministerului Economiei şi Finanţelor este de precizat faptul că se încadrează 

în creşterea prognozată de 3,5% şi comparativ cu  programul rectificat nu 

înregistrează creşteri semnificative. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor a 

precizat că, prin preluarea activităţii în urma reorganizării Ministerului 

Economiei şi Finanţelor s-au înregistrat în diverse locuri decalaje, o creştere 

la nivelul anumitor articole bugetare dar prin compensare ministerul se 

încadrează în programul stabilit pentru activitatea proprie. Referitor la 

cheltuielile de personal, sesizate la nivelul anului 2007 nu  se înregistrează 

nici o  creştere deoarece în momentul elaborării proiectului de buget nu au 

fost avute în vedere majorării salariale. 

La nivelul primelor de vacanţă sunt incluse sume reprezentative 

constituind despăgubiri ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile la care suntem obligaţi să efectuăm plăţile. De asemenea, încă nu 

se ştie cu exactitate sumele la care se ridică aceste despăgubiri, în momentul 

de faţă achitându-se aproximativ 40 milioane lei pentru diferite liste  cu 

angajaţi ai Ministerului de finanţe, la nivelul ordonatorilor terţiari. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a intervenit pentru a afirma că din 

expunerea reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor nu se poate 

trage o concluzie favorabilă în condiţiile în care anumite sume nu sunt ştiute 

până în momentul de faţă având în vedere că se discută bugetul pentru anul 

viitor si nu poate fi vorba de sume necunoscute până în acest moment.  

Domnia sa a dorit să sugereze reprezentantului Ministerului 

Economiei şi Finanţelor să sublinieze aspectele pe care le consideră esenţiale 

din proiectul înaintat comisiilor parlamentare pentru bugetul anului 2008, 
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doar aspectele care sunt esenţiale, deoarece făcând numeroase pauze şi 

menţionând faptul că unele sume nu pot fi spuse cu precizie, se creează o 

stare de confuzie în rândul membrii comisiilor. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director 

Alexandru Lăcrămioara a afirmat faptul că nu doreşte decât să menţioneze 

că bugetul general nu prezintă fluctuaţii reprezentative. 

Domnul director adjunct Gheorghe Dumitru, reprezentantul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor a afirmat faptul că deşi sunt integraţi in 

cadru ministerului, Departamentul economic îţi continua activitatea in 

proiecţia bugetului pentru anul 2008, pe titluri de capitole, aliniate şi 

subcapitole, constituind un număr de programe, prin care sunt acoperite 

practic 90% din sumele care sunt repartizate în cadrul  domeniilor 

coordonate de acest minister. Astfel, un program aferent politicii publice 

care se continua este susţinerea de la bugetul de stat a sectorului energetic 

prin valorificarea rezervelor de combustibili minerali solizi, şi anume, 

subvenţiile care sunt acordate Companiei Naţionale a Huilei  PETROŞANI. 

De asemenea, în conformitate cu  decizia de la Consiliului Concurenţei,  

până in anul 2010 aceasta unitate va primi subvenţii. 

Alt program care se continua la nivelul ministerului îl reprezintă 

susţinerea la bugetul de stat al sectorului de resurse minerale, altele decât 

combustibili minerali solizi unde este vorba de repartizarea pe titluri si 

capitole a  unor subvenţii pentru Compania Uraniului, protecţiei sociale  

pentru aceeaşi companie, protecţia mediului pentru depozitare. Pentru  cele 

două programe prezentate sumele sunt asemănătoare cu  cele trecute in 

bugetul de anul trecut. 

Un alt program semnificativ în cadrul  ministerului îl reprezintă 

programul pentru închiderea minelor si  atenuarea impactului social; 
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programul la nivelul anului 2008 se situează la acelaşi nivel ca şi în anul 

2007;  un alt program important este şi  asigurarea combustibilului solid 

pentru termocentrale în anul care cuprinde investiţiile aferente pentru  

dezvoltările de la SNROM. De asemenea, Programul nuclear este un 

program extraordinar de  important şi cuprinde sume aferente Societăţii 

Naţionale Nucleare Electrica, Regiei Autonome a activităţii nucleare şi  

partea aferentă (uraniu) sunt sume considerabile prin care se continuă practic 

programul nuclear pentru  Unitatea 4  de la Cernavodă. 

 Un program destul de important este si cel de închidere a minelor, 

regenerare a mediului si reconstrucţia socio-economica a zonelor afectate, 

precum şi  cel de cercetare-dezvoltare la nivel teritorial, unde sumele sunt 

peste nivelul sumelor din anul 2007. 

Acestea sunt obiectivelor si politicile prin care Ministerul Economiei 

şi Finanţelor îşi continuă programele pentru anul 2008, dintre care multe 

sunt în derulare încă din anul 2006, iar sumele aferente sunt sensibil egale cu 

cele din anul 2007, a dorit să afirme reprezentantul Ministerului Economiei 

şi Finanţelor domnul director adjunct Bărăscu Dumitru. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să se explice ce semnifică 

sintagma „rezolvarea în totalitate a problemelor legate de dotările materiale 

şi financiare asigurării unei bune funcţionări a Gărzii Financiare”. 

De asemenea, domnia sa a dorit să ştie care este nivelul mediu al 

salariului pentru comisarii Gărzii Financiare, şi dacă acest nivel mediu este 

valabil pentru toţi ceilalţi salariaţi bugetari. 

A doua întrebare a domnului preşedinte Mihai Tudose a vizat 

programele aferente politicii energetice unde s-au alocat mai puţini bani 

pentru anul  2008, respectiv 264.732 mii lei, faţă de anul 2007 când a fost 

alocată suma de 406.025 mii lei. Precizând că în materialul prezentat se 
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susţine faptul că se vor face eforturi pentru dezvoltarea si accelerarea 

procesului de dezvoltare, eforturi care trebuie susţinute financiar, dar 

totodată pentru realizarea acestora sunt alocate fonduri mai mici decât anul 

trecut. Domnia sa a dorit să ştie dacă ministerul a definitivat până în acest 

moment Strategia energetică a României. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director 

Alexandru Lăcrămioara, a spus că salariul mediu la nivelul Gărzii Financiare 

este stabilit conform Ordonanţei nr. 7/2007 privind funcţionarii publici, şi ca 

orice funcţionar public comisarii beneficiază de drepturile salariale 

prevăzute în această ordonanţa. De asemenea, a precizat că salariul mediu al 

unui comisar al Gărzii Financiare,în urma ultimei indexări, este de 1.860 lei. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că noul buget va trebui să 

aibă în vedere asigurarea unui nivel de salarizare decent pentru personalul 

Gărzii Financiare, şi a dorit să ştie dacă în  proiecţia bugetului de stat care 

este prezentat, salariul unui profesor sau al unui medic se ridică la acest 

nivel. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director 

Alexandru Lăcrămioara a afirmat că nu poate da un răspuns legat de acest 

aspect. 

Domnul preşedinte Iulian Iancu a dorit să ştie dacă există printre 

reprezentanţii Ministerului  Economiei si Finanţelor o persoană care să ofere 

răspunsuri la întrebările adresate de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 

  De asemenea, domnul preşedinte Iulian Iancu a afirmat că doreşte să 

facă o constatare generală, şi anume, că membrii comisiilor reunite se află în 

situaţia de a analiza bugetul pe anul 2008 ale cărui principii de bază se 

doresc a fii expuse de reprezentanţii acestuia, dar în textul bugetului nu se 
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regăsesc acele repere care au fost subliniate în prezentările reprezentanţilor 

ministerului.  

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a dorit să răspundă punctual, 

la întrebările adresate de domnul preşedinte Mihai Tudose, referitor la 

bugetul unor ordonatori de credite. Doamna secretar de stat Doina Dascălu a 

precizat că documentele pe care le au comisiile şi pe baza cărora s-au  făcut 

afirmaţiile au fost întocmite  de fiecare ordonator de credite. De asemenea, 

doamna Doina Dascălu a spus că toate problemele ridicate nu sunt regăsite 

în totalitate în bugetul Ministerului  Economiei si Finanţelor, ci se regăsesc 

în bugetul celorlalţi ordonatori de credite, pe diferitele componentele la care 

s-au făcut referire. 

 Zona învăţământului universitar este finanţată prin acea componentă 

de finanţare de baza de compoziţie globală, care înseamnă indicatori pe 

numărul de student, iar universităţile sunt cele care primind sumele de la 

buget şi completându-le cu celelalte venituri obţinute din numărul de locuri  

cu plata, îţi stabilesc ulterior fiecare salariile. La o analiză mai atentă la 

Ministerului Educaţiei, sunt înglobate şi finanţările de stat, rezultând o 

poziţie de 2.061 lei salariul mediu, iar la universităţile de stat, la licee apare 

o sumă de 1.614 lei, această sumă reprezentând ultima monitorizare medie, 

pe ordonatorii de credite, cu câştigul din ultima lună. 

 Domnia sa a dorit să mai  sublinieze faptul că Ministerul Economiei şi 

Finanţelor ca ordonator de credite, are salariu diferenţiat, Garda Financiară 

având o salarizare specială, cu componentele cuprinse în structura 

funcţionarului public, iar la celelalte structuri ale Ministerul Economiei şi 

Finanţelor la ultima monitorizare se regăseşte suma de 3000 lei, pe medie. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că votul domniei sale va fi  

de abţinere la proiectul de buget pentru Ministerului Economiei şi 

Finanţelor. 

 

 Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru  industrii şi 

servicii, a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru Secretariatul 

General al Guvernului pe anul 2008. 

Domnul secretar general Ilie Bolojan reprezentantul Secretariatului 

General al Guvernului făcut o scurtă prezentare, menţionând faptul că 

potrivit legislaţiei, Secretariatului General al Guvernului (SGG) este o 

structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al 

Guvernului, ordonator principal de credite, având rolul de a asigura 

derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea 

problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii de 

Guvern, coordonarea procesului de planificare strategică şi de reformă a 

politicilor publice la nivel central, reprezentarea Guvernului în faţa 

instanţelor judecătoreşti, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a 

deciziei. 

Domnia sa a spus că bugetul pe anul 2008 faţă de anul 2007 prezintă o 

creştere de 14%, astfel că bugetul total al Secretariatului General al 

Guvernului pe politici publice finanţate prin bugetul în anul 2008 se ridică la 

suma de 349,911 mii lei. In continuare a menţionat faptul că această 

propunere de suplimentare este motivată de următoarele considerente: a fost 

remarcată o influenţă de capital consistentă, pentru reparaţii la sediul clădirii 

din Calea Victoriei; lucrări de reparaţii la secţiile direcţiilor judeţene; o 

creştere de aproximativ 50% la Institutul Naţional de Statistică pentru  

pregătirea şi organizarea programului anual al cercetărilor statistice. 

 12



Influenţe mai  mici  sunt înregistrare la Departamentul  pentru Relaţia cu  

Parlamentul precum şi la Oficiul Român pentru Adopţii; se remarcă de 

asemenea o  creştere până la 11,521 faţă de anul 2007 care a fost de numai 

4,827 mii lei la Departamentul pentru Afaceri Europene, această 

suplimentare de cheltuieli urmând a f folosită pentru realizarea următoarelor 

programe: asigurarea şi îmbunătăţirea cadrului necesar adâncirii procesului 

de integrare a României în Uniunea Europeană şi asumarea responsabilităţii 

României ca stat membru al Uniunii Europene.  

Agenţia Naţională a Drepturilor Omului, datorită faptului că deţine o 

capacitate administrativă de 50%, în cursul acestui an nu a reuşit să-şi facă o 

execuţie bugetară corespunzătoare. 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a soluţionat în 2007 

40% din cele 3000 de contestaţii primite, corespunzător unui număr de 

100.000 propuneri de achiziţii. Datorită faptului că în  primul an de 

funcţionare, a avut o activitate necorespunzătoare, în ceea ce priveşte 

soluţionarea în timp a contestaţiilor lucru care de altfel sesizat atât de 

autorităţile locale, cât şi de parlamentari pentru anul 2008 au  fost luate 

măsurile necesare pentru soluţionarea  la timp a contestaţiilor. Ca urmare a 

fost suplimentat numărul de personal care se va ocupa cu rezolvarea acestor 

contestaţii. Spre sfârşitul anului se doreşte respectarea termenului de 30 de 

zile de rezolvare a contestaţiilor, ca urmare a măsurilor luate. 

Bugetul pe anul 2008 al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice nu a suferit modificări semnificative e 

dorit să mai menţioneze domnia sa. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii a dorit să precizeze faptul că există o problemă delicată în ceea ce 

priveşte respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de către 
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agenţii economici cu capital majoritar străin. Domnia sa a subliniat faptul că 

prin aceste practici incorecte se denaturează desfăşurarea unui proces 

economic corect şi de asemenea, sute de milioane de euro în loc să ajungă la 

bugetul nostru ajung de fapt la companiile mamă ale respectivelor societăţi, 

din afara României. 

Domnul Ilie Bolojan, secretar general, reprezentantul Secretariatului 

General al Guvernului a spus că s-au luat deja măsuri pentru a creşte 

eficienţa acestei autorităţi, în acest scop fiind încheiat un Protocol între 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice şi instituţia prefectului, pentru soluţionarea tuturor sesizărilor care 

vin din ţară. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 

de buget pentru Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pe anul 2008. 

 Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy, reprezentantul Ministerului 

pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale  

(MIMMCTL), a prezentat proiectul de buget pentru  anului 2008. 

 Domnia sa a afirmat faptul că instituţia pe care o reprezintă face parte 

din ordonatorii de credite care vor avea cele mai importante suplimentări de 

cheltuieli faţă de anul 2007.  

Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy, reprezentantul MIMMCTL a 

subliniat faptul că acest minister este unul nou, care a preluat în cursul 

anului 2007 activitatea de comerţ exterior de la Ministerul Economiei şi 

Comerţului pentru  întreprinderi mici şi mijlocii, activitatea pentru profesii 

liberale de la Agenţia Naţională pentru Turism. 
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Misiunea instituţiei este de elabora, implementa şi coordona strategiile 

şi politicile din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, al cooperaţiei, al 

comerţului, turismului, mediului de afaceri, profesiilor liberale, 

monitorizând impactul acestora, coordonează de asemenea domeniul 

protecţiei consumatorilor prin Autoritatea Naţională de Protecţie a 

Consumatorilor (ANPC) care este o instituţie finanţată din venituri proprii şi 

subvenţii din  bugetul  ministerului pe care îl reprezintă, şi al  drepturilor de 

proprietate intelectuală (OSIM), a menţionat domnia sa. 

Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy, reprezentantul MIMMCTL a 

precizat faptul că bugetul alocat ministerului este defalcat pe trei activităţi şi 

anume: autorităţi publice, acţiuni economice comerciale şi alte activităţi. 

Totodată ceea ce e important de subliniat este faptul că mai mult de 70% din 

bugetul alocat ministerului este destinat pentru finanţarea programelor, 

respectiv, stimularea şi creşterea competitivităţii economice, promovarea  

potenţialului turistic şi protecţia consumatorilor, de asemenea este alocată o 

sumă importantă în bugetul pe anul 2008 pentru reabilitarea clădirii unde se 

află sediul ministerului, pe Calea Victoriei, clădire deosebit de importantă, 

din punct  de vedere al arhitecturii, aceasta fiind o clădire protejată şi care la 

ora actuală strică aspectul străzii. 

Domnul preşedinte Mihai  Tudose a afirmat faptul că din expunerea 

reprezentanţilor prezentată membrilor comisiilor reunite reiese faptul că 

singura activitate a ministerului este cea de reabilitare a clădirii unde se află 

sediul instituţiei. 

Domnia sa a subliniat faptul că acest minister este unul foarte 

important, deţinând de la  activitatea economică a întreprinderilor mici şi 

mijlocii (IMM), turism şi până la protecţia consumatorilor, toate acestea 

ducând la o  responsabilitate uriaşă. Domnia sa a dorit totodată să prezinte 
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situaţia actuală, pentru că în cursul acestui an, numărul întreprinderilor mici 

şi mijlocii care au dat faliment a crescut cu 38%, iar întreprinderilor mici şi 

mijlocii care au lucrat în pierdere a crescut cu 30% din România. Din Cartea 

Albă a IMM-urilor reiese faptul că pe piaţa IMM-urilor există o suprataxare, 

o împovărare fiscală, o creştere foarte mare a corupţiei care împiedică 

desfăşurarea activităţii în condiţiile de transparenţă a acestor întreprinderii.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că printre 

atribuţiile instituţiei se regăseşte şi identificarea măsurilor privind reducerea 

deficitului bugetar şi a dorit să ştie care sunt măsurile luate pentru reducerea 

deficitului comercial pe care ministerul la are în vedere în acest an. 

Reprezentantul MIMMCTL, domnul secretar de stat Ferdinand Nagy a 

afirmat faptul că dacă se fac referiri la acţiunile şi activităţile desfăşurate de 

departamentele de comerţ exterior respectiv promovarea mediului de afaceri, 

promovarea produselor româneşti, participarea la acele târguri la care se 

prezintă companiile româneşti sunt stabilite de Consiliul de import, din care 

fac parte reprezentanţi ai patronatelor, ai societăţii civile şi care stabilesc 

care sunt ţintele acestora; România a participat în acest an la peste 50-60 de 

târguri. 

Fiind la sfârşitul anului şi având un minister nou în subordine, vor fi 

făcute evaluări ale activităţii birourilor de promovare şi de participare a 

României la acest gen de evenimente pentru a fi stabili dacă trebuie făcute 

schimbări în aceste activităţi în viitor a precizat domnul Ferdinand Nagy, 

secretar de stat. 

Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că este de acord cu afirmaţiile 

făcute de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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De asemenea, domnul deputat Petru Lakatos a precizat că unele 

programe care apar în proiectul de buget prezentat, au fost deja încheiate şi 

nu  mai trebuiau trecute în proiecţia de buget.  

In continuare, domnul deputat Petru Lakatos a subliniat faptul că 

discriminarea pozitivă este bună în cazul femeilor dar a afirmat faptul că la o 

creştere atât de mare a sumelor alocate pentru Programul naţional multianual 

pentru  perioada 2005-2011, pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în 

rândul femeilor manageri din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii de la 

700 mii lei la 2,200 mii lei, înseamnă o diminuare a sumelor ce ar fi putut fi 

alocate pentru dezvoltarea turismului în România. 

Acelaşi lucru este şi în cazul sumelor alocate pentru programul de 

multianual de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii la instruire, la care 

se observă o creştere de cinci ori şi în schimb turismul nu se bucură de o  

susţinere mai mare, chiar dacă în toate programele guvernamentale şi ale 

partidelor din opoziţie pe primul plan se situează turismul românesc, ca un 

potenţial pentru dezvoltarea României a mai  afirmat domnul deputat Petru 

Lakatoş. 

Domnul deputat Aurel Vainer a apreciat faptul că sinteza politicilor 

publice finanţate prin proiectul de buget, este judicios alcătuită, fiind uşor de 

citit. 

Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să mai afirme faptul că bugetul 

pentru acest minister prezintă o dublare a cheltuielilor pentru programe în 

anul 2008 faţă de anul 2007 observându-se o creştere mare la nivelul cifrelor 

de la 74 milioane lei la 151 milioane lei. 

Domnul deputat Aurel Vainer a afirmat că este de neînţeles de ce la 

programul de dezvoltare a produselor turistice se doreşte o înjumătăţire a 

fondurilor faţă de anul trecut, de la 9,039 mii lei la 5,000 în anul 2008, astfel 
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că turismul românesc nu este bine reprezentat în acest proiect de buget, acest 

lucru fiind una din deficienţele majore ale bugetului. 

Domnul deputat Aurel Vainer a remarcat o creştere foarte importantă 

care apare la competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, şi a dorit să  

ştie cum sunt ajutate întreprinderilor mici şi mijlocii, menţionând că ar trebui 

încurajate producţiile româneşti şi nu importurile. 

Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy MIMMCTL a afirmat faptul 

că ministerul doreşte să sprijine întreprinderile mici şi mijlocii pentru a-şi 

găsi pieţe de desfacere pentru produsele româneşti fiind în Piaţa Unică 

Europeană. 

Domnia sa a mai continuat afirmând că, prin faptul că unele firme dau 

faliment şi altele lucrează în pierdere se desfăşoară doar jocul economiei de 

piaţă, totodată ministerul pe care îl reprezintă urmăreşte să sprijine acele 

întreprinderi care sunt viabile şi care solicită unul din cele 15 programe care 

sunt la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Stimularea creşterii competitivităţii pentru  aceste întreprinderi mici şi 

mijlocii, pentru ca mărfurile lor să aibă acces pe pieţele externe reprezintă 

unul din cele mai importante obiective ale ministerului, a afirmat domnul 

secretar de stat Ferdinand Nagy, reprezentantul MIMMCTL. Domnia sa a 

mai afirmat faptul că în acest an s-au făcut pentru prima dată înscrieri on-

line, eliminându-se astfel certurile care se iveau datorită principiului primul 

venit, primul servit şi cu care se confruntau până la implementarea 

programului on-line. 

 Programul ’’promovarea potenţialului turistic românesc’’ care susţine 

turismul intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu 

conservarea patrimoniului natural şi cultural şi care are ca obiectiv 

dezvoltarea formelor şi destinaţiilor turistice din România, susţinerea 
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proiectelor de investiţii în turism, derularea de programe de formare 

profesională a specialiştilor din turism, creşterea calităţii serviciilor în 

turism, are ca buget alocat 5,000 mii lei a dorit să sublinieze domnia sa. 

Domnul deputat Aurel Vainer a afirmat că votul domniei sale va fi 

unul favorabil pentru bugetul acestui ordonator de credite, cu sugestia de a 

îmbunătăţi bugetul la programele turistice printr-o distribuire de la alte 

programe din bugetul ministerului fără a mai solicita fonduri suplimentare. 

Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy MIMMCTL a afirmat faptul 

că va transmite spre analiza şi implementare sugestiile formulate de membrii 

comisiilor reunite pentru îmbunătăţirea activităţii ministerului. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a afirmat faptul că lipsa de personal adecvat este un impediment 

foarte mare şi cu care se confruntă multe instituţii şi a dorit să sublinieze 

faptul că pentru o desfăşurare cât mai bună a activităţii ministerului, trebuie 

să se dezvolte un program concret corelat cu celelalte ministere. 
 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 

de buget pentru Consiliul Concurenţei pe anul 2008. 

Domnul Gheorghe Oprescu preşedintele Consiliului Concurenţei a 

prezentat proiectul de buget al instituţiei pentru anul 2008. 

Consiliul Concurenţei este unul dintre ordonatorii de credite care va 

avea suplimentări de cheltuieli faţă de anul 2007. 

Misiunea Consiliul Concurenţei este de supraveghere a funcţionării 

pieţei, prin asigurarea prevalenţei regulilor de concurenţă, astfel încât 

economia românească să devină eficientă şi competitivă în folosul 

consumatorilor. 
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Domnul Gheorghe Oprescu preşedintele Consiliului Concurenţei a 

menţionat faptul că pentru implemetarea politici de concurenţă Consiliul 

Concurenţei trebui să continue să-şi dezvolte capacitatea administrativă 

ţinând cont de contextul şi provocările actuale: autoritate de contact în 

domeniul ajutorului de stat între autorităţile naţionale implicate şi Comisia 

Europeană, membru al reţelei europene de concurenţă, participant cu 

drepturi depline în fondurile de lucru ale UE şi parte la deciziile ce se iau la 

nivel comunitar în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii a dorit să ştie ce s-a întâmplat cu privatizarea de la Craiova, unde au 

existat obiecţii din partea Uniunii Europene. De asemenea, domnul 

preşedinte Iulian Iancu a dorit să ştie cine se face vinovat de acest lucru,  

Consiliul Concurenţei sau AVAS-ul. 

Domnul Gheorghe Oprescu preşedintele Consiliului Concurenţei a 

precizat că nu este nimeni vinovat, ci există o diferenţă de abordări care va fi 

lămurită ulterior. De asemenea, domnul  Gheorghe Oprescu preşedintele 

Consiliului Concurenţei a subliniat faptul că la semnarea contractului de 

privatizare s-a avut în vedere o clauză suspensivă; Consiliul Concurenţei nu 

a fost implicat în acel moment, nefiind solicitat a se pronunţa în privinţa 

acordării ajutorului de stat datorită faptului că negocierile pentru respectiva 

privatizare au fost secrete. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii a concluzionat că, începând cu 1 ianuarie 2007 practic Consiliul 

Concurenţei este implicată în mod indirect în problematica ajutorului de stat 

fiind o „curea de transmisie” între Comisia Europeană care acordă avizul 

pentru ajutorul de stat, pe de o parte, şi partea română care solicită ajutorul 

de stat, pe de altă parte. 
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Domnul Gheorghe Oprescu preşedintele Consiliului Concurenţei  a 

continuat prin a prezenta acţiunile de implementare ale politicii de 

concurenţă care vor viza: aspecte de reformă instituţională (realizarea unei 

reţele naţionale în domeniul ajutoarelor de stat şi crearea unui ’’pool’’ de 

informaţii în domeniu, implicarea activă în reţeaua europeană de concurenţă 

şi la nivelul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene, dar şi implementarea 

unui sistem solid de management al controlului intern) precum şi aspecte 

legate de perfecţionarea personalului creşterea gradului de vizibilitate al 

instituţiei pe diferite paliere (grupuri ţintă) ale pieţei (creşterea performanţei 

profesionale în domeniul analizei economice, analizei de impact a 

reglementărilor, dar şi abordarea unor grupuri ţintă noi, de exemplu: mediul 

academic, în scopul stimulării interesului faţă de problematica concurenţei).  

Domnia sa a afirmat faptul că bugetul total al Consiliului Concurenţei 

pe programe, în anul 2008 este de 55,719 mii lei, cu 12,78% mai mare decât 

bugetul pe anul 2007. Bugetul pentru programele de promovare a culturii 

concurenţei, parte a politicii concurenţei, s-a cifrat la 530 mii lei pentru anul 

2008, în creştere faţă de bugetul pentru anului 2007, care a fost de 500 mii 

lei.  

Pentru anul 2008, suma alocată programelor pentru întărirea 

capacităţii administrative prin dezvoltarea sistemului informatic integrat al 

Consiliului Concurenţei este de 970 mii lei în creştere faţă de cel din 2007, 

care a fost de 910 mii lei. Bugetul pentru programele de îmbunătăţire a 

cunoaşterii mediului concurenţei naţional şi comunitar s-a cifrat la 850 mii 

lei pentru anul 2008, în creştere faţă de bugetul pentru anul 2007 care a fost 

de 800 mii lei a dorit să mai  menţioneze preşedintele Consiliului 

Concurenţei, domnul Gheorghe Oprescu.  
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 Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru  industrii şi 

servicii, a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2008. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 

(AVAS) domnul vicepreşedinte Laszlo Gyerko a afirmat faptul că AVAS 

este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica 

Guvernului în domeniile privind producţia de apărare şi industria 

prelucrătoare şi metalurgiei neferoase precum şi faptul că AVAS este unul 

dintre ordonatorii de credite care vor avea reduceri de cheltuieli faţă de anul 

2007, de la 85 milioane lei la 67 milioane lei. 

Reprezentantul AVAS domnul vicepreşedinte Laszlo Gyerko a 

precizat că este prima dată când sunt solicitate fonduri de la bugetul de stat, 

datorită faptului că au  fost preluate câteva societăţi de la OPSPI, şi în acest 

context se definesc următoarele: cheltuieli pentru programul de reconversie a 

Industriei de Apărare şi aliniere la exigenţele NATO care s-a cifrat la 25,632 

mii lei pentru  anul  2008 şi suma alocată transferuri pentru acţiuni de 

ecologizare în procesul de reciclare a deşeurilor şi a subproduselor 

plumboase rezultate din obţinerea plumbului decuprat la SC Romplumb SA 

Baia Mare, ceea ce reprezintă acţiuni de ecologizare conform OUG 

173/1999. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să  afirme faptul că  în OUG 

nr. 23/15.04.2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea 

prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 

Participaţiilor Statului publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 359 

din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări modificările şi 
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completări prin Legea nr. 360/2004, la art. 5 sunt trecute atribuţiile 

AVAS, acestea potrivit art. 5 sunt diferite de cele care apar în 

proiectul de buget pentru AVAS înaintat comisiilor parlamentare. 

Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

Doina Dascălu a afirmat faptul că în ORDONANTA DE URGENTA 

nr. 101 din 6 decembrie 2006 privind reorganizarea Autoritatii 

pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin 

absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in 

Industrie, AVAS a devenit ordonator de credite la aceste bugete şi 

trebuie să administreze aceste societăţi din domeniul de apărare şi 

neferoase pănâ în momentul privatizării. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul 

că nu se poate adopta o nouă lege care să modifice total atribuţiile 

AVAS-ului, sugerând să fie introdus un subpunct pentru a se 

prezenta instituţia şi pentru a se completa toate atribuţiile AVAS-

ului. 

Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

Doina Dascălu a precizat că este vorba doar de o  confuzie, de o 

prezentare insuficientă, afirmând faptul că AVAS-ul este o entitate 

cu atribuţii în domeniul privatizării, o instituţie care nu 

funcţionează cu  bani  de la bugetul de stat, având un buget distinct 

conform legii trebuie să îşi reţină sumele obţinute din privatizări, 

cote stabilite de lege, să realizeze toate cheltuielile pentru 

activitatea de bază, actualmente îşi aprobă bugetul de venituri şi 

cheltuieli printr-un act distinct, ca urmare a modificărilor Ordinului 

Preşedintelui cu avizul Ministerul Economiei şi Finanţelor. 

 23



Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

Doina Dascălu a dorit să mai afirme faptul bugetul AVAS va fi 

introdus în bugetul general consolidat ca şi componentă a bugetului 

de stat, fiind vorba numai de secţiunea care a fost preluată de la 

OPSPI; şi dat fiind faptul că AVAS nu solicită bani de la bugetul de 

stat, în această situaţie având de a face cu o componentă distinctă, 

iar în documentul de politici publice fiind trecută doar secţiunea 

pentru care sunt solicitate fonduri publice, de aici intervenind o 

confuzie. 

Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

secretar de stat Doina Dascălu a mai afirmat că AVAS prezintă cu 

regularitate rapoarte ale activităţii sale, comisiilor de specialitate, 

afirmând totodată faptul că, acest document de politici publice s-a 

focalizat doar pe bugetul de stat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că atunci  

când se vorbeşte despre bugetul AVAS-ului pentru anul 2008, se 

fac referiri la întreaga activitate desfăşurată, la rezultatele obţinute 

pe ultimul an. Deci nu se poate afirma atunci când se face analiza 

unei instituţii că nu se ia în considerare nimic din ce această 

instituţie are ca obligaţie în mod expres, subliniind faptul că una 

din cele mai importante secţiuni este reprezentată de partea de 

strategie energetică şi componentă de politică energetică a 

Guvernului României. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că este de acord 

cu cele afirmate de reprezentantul Ministerului Economiei şi 

Finanţelor, dar că nu poate aproba o lege incompletă chiar şi din 

punct de vedere tehnic. 
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Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

secretar de stat Doina Dascălu a spus că în bugetul de stat, AVAS 

apare doar cu secţiunea care consumă fonduri de la buget, 

activitatea AVAS neavând impact asupra celorlalte componente din 

bugetul de stat pentru anul 2008. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că nu este de 

acord cu faptul că AVAS nu are impact asupra bugetului de stat, 

precizând totodată faptul că această instituţie nu este o unitate care 

face autoconsum ci este o  unitate care produce fonduri în numele 

statului şi pentru stat, veniturile AVAS se fac venituri şi în bugetul 

statului de unde se finanţează alte domenii din ţară, fiind important 

de specificat toate atribuţiile pe care le are. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul 

că în comisiile parlamentare ordonanţa cu privire la desfiinţarea 

OPSPI şi de trecere la AVAS (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 101/2006) a fost respinsă cu  unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Petru Lakatoş a propus să se menţină 

discuţiile la strict la proiectul de buget pentru anul 2008 pentru 

AVAS. 

Reprezentantul Ministerului Economie şi Finanţelor doamna 

secretar de stat Doina Dascălu a afirmat că este de acord pentru 

completarea documentelor de politici publice deoarece nu modifică 

nici o componentă a bugetului. 

Reprezentantul AVAS-ului a afirmat faptul că deoarece nu 

influenţează nici o poziţie în buget, este de acord să fie ataşate 

componentei care îi revine bugetului. 
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 Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi 

servicii, a prezentat împreună cu domnul preşedinte Mihai Tudose proiectul 

de buget pentru Cancelaria Primului Ministru pe anul 2008. 

Cancelaria Primului Ministru este unu dintre ordonatorii de 

credite care vor avea cele mai mari reduceri de cheltuieli faţă de 

anul 2007, de aproximativ 27%, fiind o structură cu personalitate 

juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului fiind 

coordonată direct de către Primul-Ministru. 

Bugetul total al Cancelariei Primului-Ministru în anul 2008 

este de 458,216 mii lei, în scădere faţă de cel din 2007, care este de 

623,539 mii lei. 

Bugetul total al Cancelariei Primului-Ministru pe programe 

aferente politicilor publice în anul 2008 este de 320,118 mii lei, 

mai mic decât bugetul pe anul 2007 care a fost de 318,987 mii lei. 

Bugetul total al aparatului propriu (fără instituţii 

subvenţionate şi Obiectiv ’’Extindere Palat Victoria’’) s-a cifrat la 

58,986 mii lei pentru anul 2008, în scădere faţă de bugetul pentru 

anul 2007, care a fost de 75,724 mii lei. 

Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a dorit să 

menţioneze faptul că votul domniei sale va fi unul de abţinere.  

Domnul  preşedinte Mihai Tudose a dorit să menţioneze de asemenea 

faptul că votul domniei sale va fi unul de abţinere.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus comisiilor reunite să 

voteze în  bloc proiectul Legii bugetului pentru toţi ordonatorii de credite 

pentru anul 2008. 

Supusă la vot această propunere a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi de către membrii comisiilor reunite. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2008. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu  

majoritate de voturi (4 abţineri) avizarea favorabilă a proiectului Legii 

bugetului pe anul 2008. 

  

 

Miercuri, 31 octombrie 2007 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor 

încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării 

contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea 

Europeană, (PLx 687/2007) 

 2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social. (PLx 566/2007)  

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 

proiectelor de lege sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     
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 Joi, 01 noiembrie 2007 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul şi dezbaterea proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor 

încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării 

contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea 

Europeană 

(PLx 687/2007) 

 2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi 

Social. (PLx 566/2007)  

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 

proiectelor de lege sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     

 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                       Cornel POPA 
                              

Consilier parlamentar: 
Alina-Cristina Hodivoianu 

         Expert parlamentar: 
                                                                        Nicoleta-Florentina Ghencian 
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