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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 26, 27 si 28  februarie 2008 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 26 februarie 2008, 

continuand în datele de 27, respectiv 28 februarie 2008. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri,  au fost prezenţi 22 

deputaţi. 

La şedinţele Comisie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai  

Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, Nosa Iuliu, Cornel Popa, 

Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Brânză William Gabriel, Buda Ioan, 

Băluţă Lucian, Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei Dominic, 

Godja Petru, Pascu Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica 

Ion, Teodorescu Alin, Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan Dumitru. 

Domnul deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul deputat 

Lakatos Petru. 
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Şedinţa Comisiei a început în ziua de 26 februarie cu următoarea ordine 

de zi :  

I. ÎN AVIZARE:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (PLx  35/2008) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de 

diminuare a arieratelor în economie, procedură de urgenţă (PLx  

36/2008) 

 3. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea, procedură de 

urgenţă (PLx  53/2008).  

 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, 

reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

Laszlo Gyerko, vicepreşedinte si domnul Florin Vlădan, consilier 

vicepresedinte; reprezentanţii Ministerului Economiei si Finanţelor, domnii 

Victor Pătrulescu, director general si Ionita Gerfora, expert; reprezentantele 

Ministerului Transporturilor, doamnele Silvia Popeangă, director general si 

Carmen Pop, consilier; domnii Emilian Frâncu si Aurel Vlădoiu, deputaţi, în 

calitate de iniţiatori. 
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 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul 

de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2007 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind 

funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii (PLx  35/2008) 

 Membrii comisiei au avizat favorabil acest proiect de lege cu 

majoritate de voturi (1 vot împotrivă si 2 abţineri).  

 

 La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2007 

pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în 

economie, procedură de urgenţă (PLx  36/2008) 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au avizat negativ proiectul de 

lege cu majoritate de voturi ( 3 voturi împotrivă). 

  

 La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind aprobarea Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea, procedură de urgenţă 

(PLx  53/2008).  

 Membrii comisiei au decis avizarea favorabilă a acestui proiect de 

lege cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 
 Sedinţa din data de 27 februarie 2008 a continuat cu studiul si 
dezbaterea:  

1. proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, 

procedură de urgenţă (PLx 765/2007) 

 3



2. proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  39/2008) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  40/2008) 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra 

acestei propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 Şedinta din data de 28 februarie 2008 a continuat cu studiul si 

dezbaterea: 

1. Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, 

procedură de urgenţă (PLx 765/2007) 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  39/2008) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  40/2008) 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra 

acestei propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 
PREŞEDINTE, 
          
Mihai TUDOSE 
                                                           SECRETAR, 
 
                                                             Iuliu NOSA 

                                                                                       
                                                                                                   

                                                                                                         Consilieri  parlamentari 
 
 
                                                                                                         Graziella Segărceanu 

 
                         Anca Chiser        
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