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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 05 februarie 2008. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 5, 6 şi 7 februarie a.c. din totalul de 
22 de membri,  au fost prezenţi 20 deputaţi. 

La şedinţele Comisie din  zilele de 5, 6 şi 7 februarie a.c. au fost 
prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, 
Nosa Iuliu, Cornel Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Brânză William 
Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei 
Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil Radu, Pascu Bogdan, 
Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica Ion, Ursărescu Dorinel şi 
Zamfirescu Dan Dumitru.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer şi domnul deputat George  Alin 
Teodorescu  au fost plecaţi în delegaţie externă, iar domnul deputat Borbély 
László a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 5 februarie cu studiul şi 
dezbaterea:  

- Proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea 
industriei de apărare (PL-x 830/2007); 

- Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004                   
(PL-x 853/2007);   

- Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi  completarea  
 Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice (Pl-x 855/2007); 
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-  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 
privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative     
(Pl-x 887/2007);  

- Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 
02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 
Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi 
rezilierea contractului de privatizare referitor la 
achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului 
,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, încheiat de Ministerul Economiei 
şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV 
Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător              
(Pl-x 895/2007); 

-  Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de 
cooperare teritorială  (Pl-x 906/2007). 

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

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 6 februarie.  
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 

fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 
 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamnele 
Maria Ene – director general adjunct, Maria Balotă – director şi Aurora 
Negruţ – expert şi domnii Gabriel Dumitraşcu – director general, Cătălin 
Sandu – director general, Florin Vlădan – consilier vicepreşedinte precum şi 
Luis Vlădoiu şi Victor Cazana – experţi, reprezentanţii Ministerului 
Economiei şi Finanţelor: doamnele Doina Ilie – director general şi Georgeta 
Alecu – şef serviciu şi domnii Dorin Măntescu – director general şi Corneliu 
Condrea – director general,  reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: doamnele Iulia Hertzog şi Laura Titică şi 
domnul Marius Vasiliu, reprezentantul  Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative: domnul Constantin Nedelcu – director general adjunct, 
reprezentanţii Patronatului din industria marmorei şi rocilor decorative 
’’MARMOROM’’: doamna Felicia Samachişa – director şi domnul Eugen 
Schvartz – director, reprezentantul Federaţiei patronale din industria 
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materialelor de construcţii ’’PATROMAT’’: doamna Mărgineanu Anca – 
director , reprezentantul Patronatului din Inustria Agregatelor Minerale 
’’APPA’’: domnul Cătălin Gâriuţă – preşedinte, (patronate membre 
CONPIROM), reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini: doamnele 
Oana Dicu -  manager relaţii industriale ’’Holcim’’ şi Doina Ciomag – 
director executiv, reprezentantul Patronatului din industria cimentului şi 
altor produse minerale pentru construcţii din România ’’CIROM’’: domnul 
Ion Crângaşu – director executiv, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale: domnul Bogdan Laurenţiu – director general, 
reprezentantul Coca-Cola HBC: domnul Mugurel Rădulescu – director de 
relaţii publice, reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru: domnul Mircea 
Plumbu – secretar de stat, reprezentanţii S.C. Lafarge Ciment S.A. România: 
doamna Badea Alexandra – avocat şi domnul Andrei Ţiţeica – manager 
financiar, reprezentantul Societăţii Naţionale a Petrolului ’’PETROM’’: 
domnul Dan Pazara – director, reprezentantul Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private: domnul Ion Giurescu – vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN AVIZARE:  
 1. Proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea 
industriei de apărare, (PL-x 830/2007). 

2. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004, (PL-x 853/2007);  

3. Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Pl-x 855/2007); 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii 
nr.204/2006 privind pensiile facultative (Pl-x 887/2007);  

5. Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 
02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a 
Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare 
referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului 
,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi 
Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, 
în calitate de Vânzător, şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de 
Cumpărător   (Pl-x 895/2007); 

6. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de cooperare 
teritorială  (Pl-x 906/2007). 
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La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare, Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PL-x 830/2007). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 
a prezentului proiect de lege pentru o săptămână. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu unanimitate de 
voturi amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege cu o 
săptămână. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 
petrolului nr.238/2004. (PL-x 853/2007). 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 
director general Bogdan Laurenţiu a afirmat faptul că proiectul de lege 
urmează să reglementeze, în general, relaţiile sociale din domeniul 
concesionării şi desfăşurării activităţilor miniere si operaţiunilor petroliere şi 
în special, taxele şi redevenţele cuvenite statului român, în calitate de 
concedent al dreptului de a desfăşura asemenea activităţi-operaţiuni. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 
negativă a acestui proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice (Pl-x 855/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 
general Doina Ilie, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege afirmând 
faptul că Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 
armonizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată 
prin Legea     nr. 493/2003 instituţiile publice indiferent de sursa de finanţare 
a cheltuielilor şi de subordonare, au inventariat şi au reevaluat activele fixe 
corporale şi activele fixe în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 
septembrie 2003. Reevaluarea s-a efectuat pe baza coeficienţilor de 
actualitate comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a formulat un amendament la art.23(2), care 
supus la vot a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă cu un amendament admis a proiectului de lege. 

La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de 
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pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative 
(Pl-x 887/2007). 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 
Private, domnul vicepreşedinte Ion Giurăscu, a spus în prezentarea acestui 
proiect legislative, că reglementarea cadrului general pentru implementarea 
si funcţionarea sistemului de pensii private în România conţine până în 
prezent două legi, respective Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat si Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative. 

Domnul presedinte a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a 
proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea 
de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, 
încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV 
Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător   (Pl-x 895/2007). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea negativă a 
proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu  majoritate de 
voturi (un vot împotrivă) avizarea negativă a proiectul de lege. 

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 
privind gruparea europeană de cooperare teritorială  (Pl-x 906/2007). 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor, doamna Iulia Hertzog a făcut o scurtă prezentare a proiectului 
de act normativ care stabileşte cadrul legal care va permite autorităţilor 
administraţiei publice centrale, unităţilor administrativ-teritoriale, 
organismelor de drept public precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, 
din România, să se poată asocia cu structuri similare din alte state membre 
ale Uniunii Europene in vederea constituirii unor entităţi cu personalitate 
juridică, pentru realizarea si gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorială, 
pentru consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în temeiul 
regulamentului 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului 
privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu  unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectul de lege. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 februarie cu studiul şi 
dezbaterea proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor(PL-x 765/2007) precum şi a proiectului de Lege privind 
reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PL-x 830/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a 
Comisie.  
 
  
PREŞEDINTE,          
Mihai TUDOSE 
                                                           SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA 

                                                                                       
       
                                                                                      Consilier parlamentar: 

                                                                                                                                           Anca Chiser            
                                                                                                                      Expert parlamentar: 
                                                                                                                      Nicoleta Ghencian 
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