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SINTEZA 
 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.  

La şedinţele Comisie din ziua de 14 octombrie au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Iuliu Nosa, 
Cornel Popa, Marin Almăjanu, Liviu Almăşan, Lucian Băluţ, William Gabriel 
Brânză, Ioan Buda, Viorel Constantinescu, Ioan Cristea, Andrei Dominic Gerea, 
Petru Godja, Bogdan Pascu, Gabriel Sandu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, 
Eugen Constantin Uricec, Dorinel Ursărescu, Iulian Vladu şi Dan Dumitru 
Zamfirescu. Domnul deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul deputat 
Lakatos Petru. 

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). 
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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). 

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 Elena Ianda, 
director general, a dorit să sublinieze faptul că existenţa unui regim diferenţiat 
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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 preşedinte Mihai Tudose a supus la vot solicitarea iniţiatorului 
acestei iniţiative legislative. Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

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.    

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, specializaţi 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 aparţinând reţelelor comerciale.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus ca termen o săptămână, pentru 
redactarea unei prime forme, de lucru, a iniţiativei 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: 
Anca Chiser                   

              Graziella Segărceanu 
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