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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  27, 28  şi 29 martie 2007 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 27 martie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 27 şi 28 martie au fost prezenţi  
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel 
Vainer, Cornel Popa, Marin Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, Ioan Buda, 
Viorel Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Emil 
Radu Moldovan, Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, 
George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu şi 
Gabriel Sandu. 

Domnul deputat William Gabriel Brânză a fost plecat în delegaţie 
externă, iar domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 29 martie au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel 
Popa, William Gabriel Brânză, Marin Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, 
Ioan Buda, Viorel Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru 
Lakatos, Emil Radu Moldovan, Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, 
Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru 
Zamfirescu şi Gabriel Sandu. 

          A absentat domnul deputat Marian Hoinaru. 
 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, reprezentanţii Băncii 
Naţionale a României: domnul Emilian Antonescu – director adjunct şi doamna 
Irina Budiu – expert, precum şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: 
doamna Valeria Nistor – director adjunct în cadrul Direcţiei juridice. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 
I. ÎN FOND:  

1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare 
pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa                 
(PL-x 95/2007) – Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.          

2. Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui 
pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 
reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din 
judeţul Constanţa (Pl-x 48/2007) - Comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 
 
 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de 
credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de 
investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar, procedură de urgenţă (PL-x 136/2007).    

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care 
necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, procedură de urgenţă             
(PL-x 138/2007).   

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
procedură de urgenţă (PL-x 141/2007).   

 
III. DIVERSE 
 

  
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 27 martie cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi. 
La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 
economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa (PL-x 95/2007) – Comun 
cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.   

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld (raportorul 
propunerii legislative) a propus, la solicitarea iniţiatorilor, amânarea cu 3 
săptămâni a dezbaterilor asupra prezentei iniţiative legislative. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii prezentei iniţiative 
legislative pentru o perioadă de 3 săptămâni.  
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 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind 
supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare 
şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, 
procedură de urgenţă (PL-x 136/2007).    

Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director adjunct 
Emilian Antonescu a făcut o prezentare a proiectul de lege supus dezbaterii 
membrilor Comisiei.  
                Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director adjunct 
Emilian Antonescu a precizat faptul că, pentru acest demers legislativ, a fost 
îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. În acest sens, au fost realizate consultări cu 
partenerii sociali şi instituţiile interesate, în cadrul procesului de transparenţă şi 
dialog pe care autorităţile de supraveghere îl promovează în activitatea de 
îmbunătăţire a cadrului legislativ specific pieţelor financiare. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de lege.  

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind 
finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an 
până la finalizare, procedură de urgenţă (PL-x 138/2007).   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a 
iniţiativei legislative. 

În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus 
la vot propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, procedură de urgenţă                 (PL-
x 141/2007). 
       Reprezentantul Băncii Naţionale a României, domnul director adjunct 
Emilian Antonescu a menţionat faptul că, PARTEA I a prezentului act normativ 
reglementează cadrul general al desfăşurării activităţii instituţiilor de credit. 

Domnia sa a mai adăugat faptul că, PARTEA a II-a a prezentului act 
normativ tratează în titluri distincte specificul fiecărei categorii de instituţii de 
credit şi aspecte legate de sistemele de plăţi. 

În PARTEA a III-a a prezentului act normativ fiind cuprinse 
dispoziţiile tranzitorii şi finale.  
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 La puncul III al ordinii de zi, în vederea dezbaterilor propunerii 
legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% 
deţinute de stat la Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Mihail 
Kogălniceanu – Constanţa” – S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea 
situaţiei juridice a unor bunuri, proprietate a statului din judeţul Constanţa 
(PL-x 48/2007), domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat solicitarea 
Consiliului Judeţean Constanţa, de acordare a unei perioade necesare derulării 
procedurilor administrative.  

Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 27 martie 
a.c., cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor acestei iniţiative legislative 
pentru o perioadă de 3 săptămâni. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 28 martie  cu studiul şi 
dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, procedură de urgenţă (PL-x 164), precum şi 
a propunerii legislative pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.286/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007). 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor 
legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29  martie  cu studiul şi 
dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, procedură de urgenţă (PL-x 172/2007), precum şi a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, procedură de 
urgenţă (PL-x 173/2007). 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra proiectelor de lege 
susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 
 

PREŞEDINTE, 
  Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Nosa 
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   Consilier parlamentar: 

Anca Chiser 
                      Expert parlamentar:   

                                                                                        Graziella Segărceanu
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