
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, 

REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
     Bucureşti, 05.03.2009 
      Nr. 21/75  

 

Sinteza lucrărilor şedinţei Comisiei 

din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început lucrările în ziua de 3 martie 2009. 
La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 martie a.c. din totalul de 25 de membri,  

au fost prezenţi toţi deputaţii.  
La şedinţele Comisie din  zilele de 3, 4 şi 5 martie au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Atanasiu Teodor, Cherecheş 
Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama 
Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu 
Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 3 martie 2009 cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
procedură de urgenţă (PL-x 113/2009) – aviz. 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.149/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind 
modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contribuţiei naţionale în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperarea 
teritorială europeană”, în procedură de urgenţă  (PL-x 120/2009) – aviz. 

3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea 
si finalizarea proiectelor PHARE, în procedură de urgenţă (PL-X 123/2009) – aviz. 

4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea 
regională, în procedură de urgenţă (PL-x 42/2009) – fond. 

5. Propunerea legislativă privind stimularea investiţiilor, Camera Deputaţilor fiind  
cameră decizională (PL-x 500/2008) – fond.  
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6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,   în 
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procedură de urgenţă (PL-x 558/2008), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o 
nouă dezbatere – fond.  

7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2008 privind preluarea de către AVAS a unor creanţe comerciale restante aflate în 
administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat, în procedură de urgenţă (PL-x 600/2008) – fond. 

8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 
Comercială „Fondul Proprietatea”-SA la Societatea Naţională „Nuclearelectrica” SA, în 
procedură de urgenţă (PL-x 601/2008) – fond. 

9. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2008 privind stimularea investiţiilor, în procedură de urgenţă (PL-x 603/2008) – fond. 

10. Proiectul de lege pentru Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, procedură de urgenţă  
(PL-x 729/2007), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – 
fond. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
        La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei: doamna Liliana 
Linculescu – consilier şi domnul Mitu Dorel – director, reprezentanţii Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: domnul Iuliu Bara – director general, doamna Liliana 
Stoica – consilier, domnului Dan Nicolaescu – director şi domnul Cătălin Surdeanu – şef 
serviciu, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna Graţiela Iordache – 
secretar de stat, doamna Mihaela Dragnea – consilier superior, doamna Irina Avram – şef 
serviciu, domnul Victor Pătrulescu – director general, doamna Ioniţa Magdalena – şef 
serviciu şi domnul Ene Constantin – director, reprezentanţii Băncii Naţionale a României: 
domnul Emilian Antonescu – director adjunct şi domnul Sorescu Sorin – consilier juridic, 
reprezentanţii Agenţiei Române pentru Investiţii Străine: doamna Raluca Anghel Gheorghe 
– secretar de stat şi domnul Sorin Vasilescu – director, reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Andi Petrişor Gain – vicepreşedinte şi doamna 
Cristiana Gocui – director general, reprezentanţii Societăţii Naţionale Nuclearelectrica 
S.A.: domnul Chiripuş Vlad-Ionuţ – consultant juridic şi domnul Canurei Claudiu – 
consilier juridic, reprezentantul Fondul Proprietatea: doamna Laura Constantin – director 
juridic, reprezentantul Fondului de garantare a depozitelor bancare: domnul Vulpescu 
Niculae – director precum şi reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor Statului: 
domnul Ionescu Daniel – secretar general. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, în procedură de urgenţă (PL-x 113/2009) – aviz. 
    Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege. 
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      In 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 doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea si completarea 
Ordonanţei Guvernuluii nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile si a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea si 
utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperarea teritorială europeană”, procedură de 
urgenţă (PL-x 120/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Iuliu Bara, 
director general, a prezentat proiectul de lege menţionând că neadoptarea acestuia ar 
conduce la apariţia unor grave disfuncţionalităţi în implementarea programelor obiectivului 
‘’Cooperare teritorială europeană’’ din punct de vedere al asigurării unei gestiuni 
financiare corecte şi echiatabile pentru statele partenere în programe.  
        In 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 trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, procedură de 
urgenţă (PL-X 123/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a prezentat pe scurt proiectul de lege, afirmând faptul că obiectul de reglementare este 
stabilirea cadrului legal pentru alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat, în vederea 
finalizării proiectelor Phare, pentru perioada 2005-2010. 

  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 patru  al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 
individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în procedură de urgenţă            
(PL-x 42/2009) – fond. 
         Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 
de stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege. 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului 
de lege în ansamblul său, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
stimularea investiţiilor (PL-x 500/2008).  
      Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut precizarea că iniţiatorii acestei propuneri 
legislative nu mai fac parte din actualul Parlament, deci nu pot fi prezenţi pentru a-şi 
susţine propunerea.  
      De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a mai spus că propunerea legislativă nu 
se justifică întrucât există o reglementare în vigoare care vizează stimularea investiţiilor - 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 (PL-x 603/2008), act normativ aflat în 
procedura de aprobare la Camera Deputaţilor.  
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      Pe cale de consecinţă, neputând exista 2 acte normative care să aibă acelaşi obiect de 
reglementare, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus respingerea propunerii 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul şase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
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) 
retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – fond.  
    Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de 
lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

La alineatul (2) al articolului 2, membrii Comisiei au formulat un amendament, supus la 
vot acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 din forma Senatului au fost formulate  amendamente, supuse la vot acestea 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 din forma Senatului au fost formulate  amendamente, supuse la vot acestea 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de 
menţinere a raportului iniţial, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul şapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către AVAS a unor 
creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, procedură de urgenţă (PL-x 600/2008) - 
fond 

Reprezentantul AVAS, domnul Andi Petrişor Gain, vicepreşedinte, a subliniat faptul că, 
având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru creşterea gradului de 
colectare a creanţelor înregistrate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi rezultatele pozitive obţinute de Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării unor creanţe deosebit de 
mari (atât creanţe bancare neperformante, creanţe bugetare, cât şi comerciale), este 
oportună intervenţia Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie 
specializată, având personal calificat şi corp propriu de executori.  

   Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului 
de lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

La alineatul (2) al articolului 1, membrii Comisiei au formulat un amendament, supus la 
vot acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 din forma Senatului a fost formulat un amendament, supus la vot acesta au 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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La anexa din forma Senatului au fost formulate amendamente, supuse la vot acestea au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului 
de lege în ansamblul său, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
       La punctul opt al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la 
capitalul social deţinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea”-SA la Societatea 
Naţională „Nuclearelectrica” SA, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională (PL-x 601/2008) – fond. 
    Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisie.   

La punctul nouă al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, procedură 
de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională (PL-x 603/2008) – fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat a spus, în prezentarea acestui proiect, că prezenta ordonanţa de urgenţă reglementează 
cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare 
durabilă a Romaniei, prin stimularea unor categorii de investiţii. 
      În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de 
aprobare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
      La punctul zece  al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente,            
(PL-x 729/2007), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – 
fond. 
        Având în vedere faptul că niciun membru al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti nu a fost prezent la dezbateri în vederea susţinerii proiectului de lege, domnul 
preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestuia, precizând faptul că 
proiectul are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi a altor acte normative incidente, în vederea eliminării interpretărilor greşite 
sau neunitare, a asigurării unei mai bune aplicări a acestor acte normative şi a unui impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului de afaceri. 
      Din cauza sosirii cu întîrziere a reprezentantului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, după exprimarea votului în plenul Comisiei domnul preşedinte Mihai Tudose a 
propus înaintarea unei adrese către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin care 
să fie transmis faptul că  reprezentantul ministerului s-a prezentat cu întârziere la lucrările 
comisiei, precum şi solicitarea ca în viitor, invitaţiile Comisiei la şedinţe să fie onorate cel 
puţin la nivel de secretar de stat, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus membrilor Comisiei 
menţinerea raportului iniţial, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 martie, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2008 
pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa 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. (PL-x 49/2009) 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea            
(PL-x 53/2009)  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea într-o altă şedinţă a Comisie.   
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 martie, cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

   1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PL-x 56/2009) 

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

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.   

 
 

  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
           Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 

  

 

 
                        Consilier parlamentar: 
                                       Anca Chiser  
             Expert parlamentar: 
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