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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 14 octombrie 2008 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 14 octombrie 2008. 

La lucrările Comisiei din ziua de 14 octombrie  din totalul de 23 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

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 Ministerului 
Economiei si Finanţelor: doamnele Elena Ianda, director general şi Tatiana 
Brega, şef serviciu, domnii Pavel Adrian - şef serviciu şi Marius Dinescu           - 
consilier; reprezentantul Institutului Naţional de Statistică: domnul Vergil 
Voineagu - preşedinte; reprezentantul Companiei Naţionale „Loteria Română” 
S.A.: doamna Liliana Mincă - preşedinte-director general; reprezentantul 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Emil Benţan                
- vicepreşedinte; reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorului, domnul Gheorghe Ciubotaru - vicepresedinte; precum şi 
reprezentanţi ai marilor reţele comerciale şi ai patronatelor producătorilor şi 
furnizorilor: din partea Grupului Metro: doamna Delia Cucu-P.R. Manager; Real 
Grup: doamna Raluca Urjan-Division Manager; Asociaţia Marilor Reţele 
Comerciale din România: domnii Alexandru Vlad-vicepreşedinte şi Adrian 
Manolache-secretar general; Auchan: domnul Tiberiu Daneţiu-Director 
Marketing; Carrefour: domnul Arnaud Dussaix-director achiziţii şi logistică; din 
partea FEPAIUS: doamna Maria Grapini-preşedinte; ROMPAN: domnul Virgil 
Pavel-vicepreşedinte; ROMALIMENTA: domnul Mihai Vişan -director; 
Patronatul Naţional al Viei şi Vinului: domnii Ovidiu Gheorghe - director 
general şi Ilie Dan-consilier. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
I. ÎN FOND:  

          1.  Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România 
(PL-x  542/2008). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici,  procedură de urgenţă (PL-x  558/2008). 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free (PL-x 561/2008).   

4. Proiect  de Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată (PLx 591/2008).   

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008, Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată (PLx 592/2008). 

II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale 
"Loteria Română" -S.A. (PL-x 560/2008). 

III. Diverse 
Dezbateri în cadrul procesului de consultări, în vederea redactării unei 

propuneri legislative pentru reglementarea relaţiilor dintre producători, 
distribuitori şi comercianţi, pentru  favorizarea condiţiilor de concurenţă liberă şi 
a accesului micilor producători la consumatori.       

Şedinţa Comisie a început în ziua de 14 octombrie 2008 cu dezbaterea 
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  

La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul Legii 
organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România (PL-x  542/2008). 

Reprezentantul Institutului National de Statistică, domnul preşedinte 
Vergil Voineagu, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, subliniind 
necesitatea întregirii şi perfectionării cadrului legal de reglementare a organizării 
şi funcţionării statisticii oficiale în România, în scopul armonizării legislaţiei 
naţionale cu legislatia europeană în materie, precum şi pentru aplicarea 
principiilor Codului European de Bune Practici în domeniul statisticii. 

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei au formulat amendamente 
la: alin.(3) şi (4) ale art.7, alin.(12) al art.10, alin.(1) lit.k al art.15, alin.9 al 
art.16, alin.9 al art.17 şi s-a introdus un nou alineat, alin.7 la art.17 şi alin.(2) şi 
(3) ale art.48, din forma Senatului,  care supuse la vot au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
aprobarea proiectului de lege, în integralitate, cu amendamente. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici,  procedură de urgenţă 
(PL-x  558/2008). 

Reprezentanta Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 
general Elena Ianda, a prezentat pe scurt, motivaţia iniţierii acestui act normativ 
şi anume faptul că, actualul cadru legal a creat premisele funcţionării, în paralel, 
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a două sisteme de conducere a operatorilor economici. Domnia sa a spus că 
există un sistem de conducere, care se aplică societăţilor comerciale, în general, 
instituit de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care administrarea executivă este 
delegată directorilor, care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de 
mandat. Cel de-al doilea sistem de conducere se aplică regiilor autonome, 
societăţilor şi companiilor naţionale, precum şi societăţilor la care statul sau o 
autoritate administrativă este acţionar majoritar şi este instituit de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei                
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia 
atribuţiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de 
performanţă, anexă la contractul individual de muncă. 

Reprezentanta Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Elena 
Ianda, director general, a dorit să sublinieze faptul că existenţa unui regim 
diferenţiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, 
fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în derularea activităţii 
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, fapt pentru care s-a emis 
prezenta propunere legislativă. 

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei au formulat amendamente la 
art.7, alin.(3)  şi art.8 din forma Senatului,  care supuse la vot au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus  
aprobarea proiectului de lege, în integralitate, cu amendamente. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim           
duty-free (PL-x 561/2008). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat solicitarea, scrisă, a 
domnului senator Marius Marinescu, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri 
legislative, prin care acesta solicită amânarea dezbaterilor, având în vedere 
imposibilitatea de a-şi putea susţine iniţiativa în faţa membrilor Comisiei. 

Domnul presedinte Mihai Tudose a supus la vot solicitarea iniţiatorului 
acestei iniţiative legislative. Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

În timpul dezbaterilor s-a constatat că, în acest moment, în România, 
magazinele de duty-free funcţionează numai pentru relaţia cu statele care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene, şi anume Serbia, Republica Moldova şi Ucraina, 
precum şi la bordul navelor şi aeronavelor care au destinaţie un stat terţ. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor s-a fost reliefat şi faptul că 
propunerea legislativă de desfiinţare a magazinele aflate la frontierele terestre şi 
navale cu aceste state şi păstrarea numai a celor aflate în aeroporturile 
internaţionale nu reprezintă o acţiune care să implice dreptul comunitar, 
legiuitorul intern fiind competent să elaboreze norme proprii în funcţie de 
interesele şi realităţile naţionale.  
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Totodată, referitor la magazinele duty-free care funcţionează în punctele 
de trecere a frontierei de stat terestre şi navale cu ţări terţe, s-a evidenţiat lipsa 
unor elemente concrete care certifică implicaţiile negative ale existenţei acestora 
(acte de control şi alte măsuri specifice prevăzute de reglementările legale în 
vigoare) şi lipsa unor reacţii negative din partea celorlalte state membre ale 
Uniunii Europene. În ceea ce priveşte încetarea activităţii acestor magazine, s-a 
semnalat faptul că va atrage pierderi financiare la bugetul general consolidat. 

În urma dezbaterilor, s-a propus respingerea a acestei propuneri 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
pentru încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Quito, la 21 martie 1996, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată (PLx 591/2008).  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul şef 
serviciu Pavel Adrian, a prezentat cadrul general în care acest acord a fost 
încheiat.   

Domnia sa a subliniat faptul că Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor a fost semnat la data de 21 martie 1996, la Quito şi a fost ratificat de 
Parlamentul României prin Legea nr.12/1997 intrând în vigoare la 18 iulie 1997 
pe o durata iniţială de 10 ani. După expirarea acestei perioade, conform  
uzanţelor stabilite de comun acord de cele două părti, Acordul se prelungeşte 
prin tacită reconducţiune, în aceleaşi condiţii, până când una din părţi notifică 
celeilalte, cu 12 luni înainte de expirarea perioadei curente de valabilitate, 
intenţia de denunţare a acestuia. 

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul şef 
serviciu Pavel Adrian, a subliniat faptul că, în cadrul procesului de negocieri 
pentru aderarea României la Uniunea Europeană, statul român, la fel ca şi 
celelalte state candidate, şi-a asumat obligaţia de a aduce în conformitate cu 
dreptul comunitar toate acordurile bilaterale internaţionale care ridică probleme 
de incompatibilitate cu acquis-ul comunitar (obligaţie reluată în cadrul Tratatului 
de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, art. 6.10). 

În urma analizei cadrului juridic bilateral realizată din perspectiva 
compatibilităţii cu legislaţia comunitară, sectorul investiţiilor, similar 
domeniului transporturilor sau cooperării economice, a fost identificat printre 
cele care pot ridica probleme de neconformitate cu acquis-ul comunitar. Comisia 
Europeană a indicat o serie de clauze-tip incompatibile, referitoare, în principal, 
la existenţa în cadrul acordurilor încheiate de statele candidate la Uniunea 
Europeană a clauzelor de acordare a tratamentelor preferenţiale – tratamentul 
naţiunii celei mai favorizate, naţional şi/sau nediscriminatoriu, clauza 
transferului liber al capitalului rezultat din investiţiile străine directe, inexistenţa 
posibilităţii de modificare sau ieşire din vigoare a acordului, în eventualitatea 
evoluţiei acquis-ului comunitar de o manieră incompatibilă cu aplicarea 
permanentă a acordului bilateral în cauză. 
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Acordul bilateral între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, se înscrie în 
categoria documentelor care prezintă clauze neconforme cu dreptul comunitar 
însă, la solicitarea părţii române de amendare a Acordului existent, partea 
ecuadoriană nu a fost de acord cu modificarea documentului menţionat şi 
introducerea noilor amendamente care urmau să asigure conformitatea cu 
dispoziţiile comunitare a prevederilor Acordului iniţial.  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Pavel 
Adrian, sef serviciu, a subliniat că autorităţile ecuadoriene şi-au exprimat, pe căi 
diplomatice, intenţia de denunţare a Acordului semnat în 1996, motivând că 
acesta nu a reuşit să-şi atingă obiectivul fundamental de atragere bilaterală a 
fluxurilor de capital. Dat fiind faptul că Acordul este în prezent în vigoare, 
acesta îşi poate înceta valabilitatea numai prin acordul părţilor, întrucât nu este 
prevăzută posibilitatea denunţării în orice moment, ci numai cu douăsprezece 
luni înainte de expirarea perioadei curente de valabilitate, respectiv anul 2017.  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Pavel 
Adrian, a mai spus că, faţă de cele prezentate mai sus şi în temeiul art.34 din 
Legea nr.590/2003 privind tratatele precum şi al art.54 al Convenţiei de la Viena 
cu privire la dreptul tratatelor, Ministerul Economiei si Finanţelor a considerat 
oportună încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Quito, la 21 martie 1996, prin acordul părţilor.          

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
aprobarea proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat 
la Damasc, la 24 iunie 2008, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată 
(PLx 592/2008). 

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Pavel 
Adrian, a prezentat, pe scurt, cadrul economic în care are loc încheierea acestui 
Acord precum şi avantajele economice reciproce pe care acesta le introduce. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
aprobarea proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria 
Română" -S.A. (PL-x 560/2008). 

Doamna Liliana Mincă, preşedinte-director general al  C.N. Loteria 
Română SA a prezentat, pe scurt, motivele care au stat la baza emiterii acestui 
act normativ. 
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul III al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea în cadrul 
procesului de consultări, în vederea redactării unei propuneri legislative 
pentru reglementarea relaţiilor dintre producători, distribuitori şi 
comercianţi, pentru  favorizarea condiţiilor de concurenţă liberă şi a 
accesului micilor producători la consumatori.       

Domnul preşedinte Mihai Tudose a reamintit participanţilor la aceste 
dezbateri motivele pentru care s-a ajuns la concluzia necesităţii existenţei unui 
cadru legal care să statueze relaţia dintre producători şi centrele comerciale, 
solicitând opinia reprezentanţilor patronatelor producătorilor şi ai marilor centre 
comerciale referitor la această modalitate de soluţionare. 

În acelaşi timp, domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat celor 
prezenţi la aceste dezbateri, să îşi spună punctul de vedere referitor la 
oportunitatea unei asemenea legi precum şi, în cazul în care aceasta va fi 
considerată oportună, să facă propuneri concrete în acest domeniu.  

Participanţii şi-au expus, pe rând, punctele de vedere referitoare la 
oportunitatea unei legislaţii în acest domeniu, iar unii dintre aceştia şi-au 
exprimat întreaga disponibilitate de a participa, în cadrul unui grup mai larg de 
lucru care să redacteze o propunere legislativă în acest sens. A fost propus şi 
modul de realizare al acestui grup de lucru şi anume din economişti, jurişti, 
specializati în drept comercial, reprezentând atât producătorii cât şi comercianţii, 
pentru a fi eliminate orice suspiciuni referitoare la prejudicierea uneia sau alteia 
dintre părţi, prin inserarea anumitor prevederi specifice favorizante. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze rolul important pe 
care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, spre deosebire de 
alte instituţii guvernamentale, a înţeles să şi-l asume în acest proces de mediere 
între producători, furnizori şi marile reţele comerciale şi a apreciat 
disponibilitatea către dialog a tuturor reprezentanţilor patronatelor 
producătorilor şi furnizorilor precum şi ai celor apartinând reţelelor comerciale.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus ca termen o săptămână, 
pentru redactarea unei prime forme, de lucru, a initiativei legislative, propunere 
agreată de toţi participanţii. 

În funcţie de programul de lucru al Camerei Deputaţilor, se va stabili 
data exactă a următoarei întâlniri, încercându-se lărgirea cadrului dezbaterilor, 
prin cuprinderea şi a altor reprezentanţi ai producătorilor şi reţelelor comerciale 
din ţara noastră. 

 
PREŞEDINTE 

         Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR 
                                                               Iuliu NOSA      
     

     Consilieri parlamentari: 
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Anca Chiser  
        Graziella Segărceanu                                
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