
 

 
  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

          Bucureşti, 17.04.2008 
                Nr. 21/68  

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  16 si 17 aprilie 2008 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 16 aprilie 2008. 

 La lucrările Comisiei din  zilele de 16 şi 17 aprilie, din totalul de 22 de 

membri au fost prezenţi la dezbateri 21 deputaţi.  

 Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat Petru 

Lakatos, iar domul deputat Alin Teodorescu a fost plecat în delegaţie externă. 

 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, reprezentantul Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative: domnul Mircea Radu Popescu – consilier; reprezentantul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor: şi domnul Marius Dinescu - şef birou, precum 

şi reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe: doamna Cristina Morariu - director  

şi doamna Gabriela Burcea – consilier. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. IN FOND : 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la 

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 

septembrie 1994, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PLx 105/2008). 
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2. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de 

urgenţă (PLx 765/2007).  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 

privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 

"Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" S.A. (PLx 108/2008). 

 

 II. IN AVIZARE: 

 1. Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului (Plx 64/2008). 

  

 Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în fond, a ordinii de zi.  

 La punctul 1, pe fond,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă 

a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994, Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată  (PLx105/2008). 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director Cristina 

Morariu, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege remarcând că, potrivit 

angajamentului politic asumat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea 

Europeană, la încheierea capitolului 26 de negociere - Relaţii Externe, România 

trebuie să asigure compatibilizarea cu dreptul comunitar a tuturor Acordurilor 

internaţionale încheiate.  

 Domnia sa a subliniat faptul că încheierea prezentului Protocol Adiţional este 

necesară întrucât asigură pe de o parte, respectarea angajamentului politic al 

Guvernului iar pe de altă parte, aplicarea art. 307 al Tratatului instituind Comunitatea 

Europeană, care prevede obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare 
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pentru eliminarea incompatibilităţilor între tratatele la care acestea sunt părţi şi 

dreptul comunitar.  

 De asemenea, prin semnarea acestui Protocol Adiţional, s-a creat un cadru 

juridic adecvat prin care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are 

în vedere atât menţinerea unor relaţii bilaterale susţinute, cu Republica Armenia cât şi 

satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, în sensul alinierii la legislaţia 

comunitară. 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director Cristina 

Morariu, a dorit să adauge că prezentul Protocol Adiţional amendează Acordul dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 20 septembrie 1994, ratificat de 

România prin Legea nr.38/1995, publicată în Monitorul Oficial nr.97/1995 şi intrat în 

vigoare la 24.12.1995 (denumit în continuare Acordul). Noile amendamente 

modifică, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele prevederi care ar putea 

ridica aspecte de incompatibilitate şi care se referă în principal la: acordarea 

tratamentului nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei 

mai favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului comunitar.  

 Introducerea acestor amendamente asigură armonizarea cu dreptul comunitar a 

prevederilor relevante ale Acordului în sensul că oferă României posibilitatea de a 

stabili excepţii sau impune restricţii astfel încât să nu se aducă atingere intereselor 

comunitare reflectate în măsurile prezente sau viitoare adoptate de Uniunea 

Europeană. Amendarea Acordului a constituit soluţia optimă întrucât, pe de o parte 

denunţarea acestuia ar fi putut constitui un semnal politic şi economic negativ iar pe 

de altă parte, menţinerea lui în formă nemodificată ar fi atras după sine declanşarea 

procedurii de încălcare a dispoziţiilor art.226 al Tratatului instituind Comunitatea 

Europeană, cu rezultatul anulării de către Curtea de Justiţie a avantajelor acordate 

investitorilor străini. 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director Cristina 

Morariu, a mai spus că prezentul Protocol Adiţional modifică Acordul existent prin 

transpunerea cu exactitate a amendamentelor convenite în cadrul negocierilor iniţiate 

de Comisia Europeană în cazul SUA, cu scopul de a asigura alinierea la acquis-ul 
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comunitar, fiind redactat în conformitate cu noile prevederi introduse în Acordul-

cadru agreat de Comisie şi aprobat de Guvernul României. 

 Domnia sa a subliniat faptul că principalele prevederi cuprinse în Protocolul 

Adiţional se referă la: excepţia privind limitarea acordării tratamentului 

nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate 

în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, economică sau 

monetară, piaţă comună sau zonă de comerţ liber si la  posibilitatea impunerii de 

restricţii privind transferurile de capital astfel încât să nu se aducă prejudicii 

intereselor Comunităţii Europene.  

 De asemenea, prezentul protocol se referă şi la introducerea unei noi clauze 

privind posibilitatea amendării Acordului, prin consimţământul reciproc al Parţilor 

Contractante, dacă se va considera necesar sau dacă evoluţia ulterioară a dreptului 

comunitar va impune acest lucru precum si modalitatea de intrare în vigoare. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, doamna consilier 

Gabriela Burcea a spus că negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol 

Adiţional au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru 

realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “Acord-cadru” 

privind investiţiile.  

 Domnia sa a mai spus că semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Erevan, 

în data de 4 octombrie 2006 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de 

către domnul Mihai Răzvan Ungureanu, fostul ministru al afacerilor externe iar în 

numele Guvernului Republicii Armenia, de către domnul Vardan Oskanyan, ministrul 

afacerilor externe. La momentul intrării în vigoare a Protocolului va fi asigurată 

conformitatea cu dreptul comunitar a prevederilor Acordului. 

În urma dezbaterilor, preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose, a supus la 

vot propunerea de aprobare a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgentă (PLx 765/2007).  
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 Preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose, a supus la vot solicitarea 

reprezentantului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul secretar 

de stat Victor Dobre, de amânare a dezbaterilor acestui proiect de lege.  

Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de amânare 

a dezbaterilor acestui proiect de lege.   

 

 La punctul 3, pe fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea 

alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind 

unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale 

de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica 

Oltenia" S.A. (PLx108/2008). 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot solicitarea Comisiei pentru 

industrii şi servicii din Camera Deputaţilor de amânare a dezbaterilor pe fond, 

motivată de faptul că membrii acestei Comisii au solicitat informaţii suplimentare pe 

care reprezentanţii autorităţilor invitate urmează să le prezinte în proxima şedinţă. 

 Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de amânare 

a dezbaterilor acestui proiect de lege.  

 

 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 

a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului              

(Plx 64/2008). 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei 

legislative, subliniind faptul că prevederile acestei propuneri legislative încalcă 

prevederile art.136 alin.(4) din Constituţia României, republicată, referitoare la 

regimul juridic al bunurilor proprietate publică precum şi alte prevederi legale 

referitoare la regimul juridic al contractelor de concesiune. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de avizare negativă a  propunerii legislative. 
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 Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de avizare 

negativă a acestei iniţiative legislative.  

 

 

 

 Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a continuat 

în ziua de 17 aprilie 2008 cu studiul si dezbaterea propunerii legislative privind 

concordatul preventiv (PLx131/2008), precum şi a proiectului de Lege pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele 

măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 

industriale Arad şi Harghita  (PLx145/2008). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 

iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
 
                            Consilier  parlamentar:  

            Anca Chiser 
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