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PROCES VERBAL 
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din  zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010 
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 16 februarie 2010.  
 La lucrările Comisiei, din totalul de 22 de membri au fost prezenţi 22 de membri.  
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către preşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţi: ai Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, domnul Liviu Grădinaru, secretar de stat şi doamna Valentina Baciu, director; 
ai Ministerului Finanţelor Publice, doamna Cristina Maxim, director general adjunct şi 
doamna Lucia Cârâc, şef serviciu. 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
     IN FOND : 
     1. Proiect de lege pentru aprobarea OUG privind acordarea unor ajutoare de stat  
operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi 
distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, procedură de urgenţă 
(PLx nr. 11/2010). 
 
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 16 februarie 2010 cu dezbaterea punctului 1, 
în fond, al ordinii de zi.  
          La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost  înscris proiectul de lege privind 
acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de 
producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, 
procedură de urgenţă (PLx nr. 11/2010). 
 Reprezentantul Ministerului Administraţiei si Internelor, domnul Liviu Grădinaru, 
secretar de stat, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de ordonanţă de urgenţă care 
propune reglementarea unei măsuri de natura ajutorului de stat pentru operatori 
economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice către populaţie şi care înregistrau, la data de 30.06.2009, datorii către furnizării 
de gaze naturale. 

Domnia sa a adăugat faptul că prin prezenta ordonanţă de urgenţă se urmăreşte 
asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare a populaţiei cu energie termică în sistem 
centralizat, în condiţii de eficienţă şi siguranţă prin crearea unui mecanism de stingere a 
obligaţiilor comerciale ale operatorilor economici care pretează serviciul public de 
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producere, transport şi distribuţie a energiei termice cu TVA de plată la bugetul de stat 
datorat de furnizorii de gaze naturale. 

Domnia sa a mai spus că, adoptarea prezentei ordonanţe a fost precedată de 
renunţarea furnizorilor de gaze naturale la drepturile de creanţă izvorâte din dobânzi, 
penalităţi şi majorările de orice fel generate de furnizarea de materie primă către 
operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie 
a energiei termice către populaţie.  
       În 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. 

 
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 17 februarie 2010 cu studiul şi dezbaterea 

următoarelor proiecte de lege:  
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              

nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative (PLx 522/2009) 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative            

(PLx 544/2009) 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, modificată şi completată (PLx 610/2009) 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 

şedinţă de comisie. 
 
Şedinţa Comisie a continuat în ziua de 18 februarie 2010 cu studiul şi 

dezbaterea următoarelor proiecte de lege:  
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 

pentru modificarea unor acte normative (PLx 522/2009) 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative              

(PLx 544/2009) 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, modificată şi completată (PLx 610/2009) 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat în proxima 

şedinţă de comisie. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
                                                                                                     
     SECRETAR, 
                                        Cătălin CHERECHEŞ     
                      
 
               Consilier parlamentar:      
                                                      Anca Chiser  
                                  Expert parlamentar:   
                                                                                                                          Alina Ailenei 
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