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 Marti, 8 septembrie 2009 
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 8 septembrie 2009. 
 La lucrările Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 septembrie a.c. din totalul de 23 de 
membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  

  La şedinţele Comisie din  zilele de 8, 9 şi 10 septembrie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Aurel Vainer,  Mihaela Stoica, 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, Teodorescu Horia.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul preşedinte Mihai Tudose şi  
de domnul secretar Cătălin Cherecheş. 
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 8 septembrie 2009 cu următoarea ordine de zi: 
 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 
privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare - procedură de urgenţă, comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (PLx 265/2009) - FOND. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 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 - procedură de urgenţă,           
(PLx 324/2009) - AVIZ. 
 3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele 
membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi 
acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele 
membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de 
peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele 
membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi 
rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de 
Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 (PLx 364/2009) - 
AVIZ. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Maria Pârcălăbescu, secretar de stat, 
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ai Ministerului Finanţelor Publice: doamna Constanţa Coman, şef serviciu, doamna 
Magdalena Ioniţă, şef serviciu şi domnul Bogdan Olaru, director general adjunct. 
 La primul punct al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea proiectului de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea 
Fondului Român de Contragarantare - procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci (PLx 265/2009) - FOND. 
 Reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, doamna Maria Pârcălăbescu, secretar de stat, a făcut o scurtă 
prezentare a acestei iniţiative legislative. 

 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţe separate de către fiecare Comisie. 
 Domnul secretar Cătălin Cherecheş a menţionat că membrii Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci au hotărât să întocmească Raport de adoptare a proiectului de lege, cu 
amendamente admise, conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, domnul secretar Cătălin Cherecheş a supus la vot Raportul 
preliminar întocmit de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în ansamblul său. În urma 
votului, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, de către membrii Comisiei, 
membrii celor două Comisii urmând să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, cu 
amendamente admise. 
 La al doilea punct al ordinii de zi, a fost înscrisă dezbaterea proiectului de lege 
pentru modificarea şi completarea 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 - procedură de urgenţă, (PLx 324/2009) - AVIZ. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Bogdan Olaru, director 
general adjunct a menţionat faptul că, prin modificarea propusă, sunt vizate elemente 
precum reducerea eforturilor administrative la nivelul autorităţilor contractante, eliminarea 
posibilităţii ca UCVAP să nu fie înştiinţată cu privire la iniţierea unei proceduri de 
atribuire prin publicarea unui anunţ de participare şi eliminarea timpului pierdut cu 
transmiterea prin poştă a documentelor, procesarea rapidă a informaţiilor şi alocarea de 
către observatorii desemnaţi a unei perioade mai mari pentru studierea documentaţiei de 
atribuire. Pentru considerentele arătate mai sus, se impune adoptarea urgentă a proiectului 
de act normativ. Prezentul proiect se înscrie în liniile prioritare de acţiune ale Guvernului 
în perioada 2008 - 2012 şi anume „Realizarea unui ritm înalt de absorbţie a fondurilor 
europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor 
realizate cu acestea ”. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a 
proiectului de lege.   
 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
hotărât cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă) avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

  La al treilea punct de pe ordinea de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de 
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Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de 
Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, 
Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind 
administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii 
(BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în 
favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 
2008 (PLx 364/2009) – AVIZ. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor, doamna Magdalena Ioniţă, şef serviciu, a 
făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

 Domnia sa a precizat a dorit să precizeze faptul că, având în vedere faptul că în anul 
2008 a intrat în vigoare Acordul de la Cotonou II, BEI a solicitat începând cu luna iulie 
2008, tuturor SM semnarea unui nou Acord de garanţie, ce reglementează garanţia de 75% 
acordată de SM către BEI, în contextul Acordului de la Cotonou. În plus s-a solicitat 
semnarea şi a unui Acord privind administrarea arieratelor, ce are ca obiectiv 
administrarea Contului fiecărui Stat membru aferent garanţiei de 75%, privind evidenţa 
plăţii sumelor datorate şi a sumelor recuperate, împreună cu dobânzile de întârziere 
aferente.   

 Domnul secretar Cătălin Cherecheş a supus la vot propunerea de avizare favorabilă 
a proiectului de lege.  

  În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 septembrie 2009, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  
           1. RAPORTUL de activitate al CNVM pe anul 2007. 
           2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 
privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 
(PLx 334/2009), procedură de urgenţă. 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 10 septembrie 2009, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

   1. RAPORTUL de activitate al CNVM pe anul 2008. 
   2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 6 aprilie 

2009, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al 
Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 
2 iulie 1992, (PLx 359/2009). 
  In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.   
 

 PREŞEDINTE,  
        Mihai TUDOSE 

 
              SECRETAR,  
                                                      Cătălin CHERECHEŞ 
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                          Consilier parlamentar 
                                             Anca Chiser 
                                      Expert parlamentar:   
                                                                                                                                                                          Nicoleta Ghencian 
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