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Proces verbal 
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 Miercuri, 26 octombrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 

(PLx 497/24.10.2005) – comun cu Comisiile economică şi de privatizare din 

cadrul Senatului.          

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

           

 Lucrările şedinţei comune ale Comisiilor economică, respectiv de 

privatizare din cadrul Senatului, precum şi a Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor au fost conduse de domnul 

preşedinte Mihai Tudose.     

Din partea Comisiei economice din Senat au participat  2 senatori din 

totalul de 11 membri, din partea Comisiei de privatizare din Senat au participat 7 

senatori din totalul de 11 membri, iar din partea Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor au fost prezenţi 21 

deputaţi, din totalul de 23 membri.  
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 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 

52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor 

Publice: doamna Doina Dascălu – secretar de stat, doamna Mariana Mişu – 

director general adjunct şi domnul Petrică Grama -  director, Secretariatului 

General al Guvernului: Victor Grosu – secretar de stat şi doamna Viorica Petrescu 

– şef serviciu, Cancelariei Primului-Ministru: domnul Remus Baciu – secretar de 

stat, doamna Oana Duca – consilier şi doamna Simona Ionescu – consilier, 

Consiliului Concurenţei: domnul Mihai Berinde – preşedinte, domnul Vasile 

Şecleman – secretar general şi domnul Lucian Diaconu – director economic, 

Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Ioan Şereş ministru. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 497/24.10.2005). 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a făcut o prezentatare generală a 

situaţiei macroeconomice pentru anul 2006  membrilor comisiilor reunite. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că prognoza 

macroeconomică pentru anul 2006 prevede amplificarea creşterii economice, ca o 

necesitate pentru accelerarea procesului de convergenţă reală cu statele membre 

ale Uniunii Europene. Produsul intern brut se estimează să crească cu 6%, pe 

seamna măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi sectorul 

serviciilor, iar formarea brută de capital fix va creşte cu 12%, în condiţiile în care 

cererea internă, în ansmablul său, va creşte cu 7,2%. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a  mai spus că, în ceea ce priveşte 

consumul individual efectiv al gospodăriilor, acesta va creşte cu o rată mai mică 

decât în anul 2005 (6,3%), având, în schimb, o dinamică mai mare decât consumul 

colectiv efectiv al administraţiei publice, ultimul fiind restrâns în principal datorită 

măsurilor luate în scopul consolidării fiscale.  Exportul net va avea o contribuţie 

negativă la creşterea reală a produsului intern brut. Importul de bunuri şi servicii 
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se apreciază că va avea o dinamică superioară exportului de bunuri şi servicii, 

respectiv 12,0% faţă de 9,6%.  

Doamna secretar de stat Doina Dascălu a  menţionat faptul că, exporturile 

de bunuri au fost estimate ca având o creştere de 14,6%, pe principalele grupe de 

produse estimându-se următoarele evoluţii: creşterea cu 26,2% a exportului de 

produse minerale, în special produse petroliere; creşterea cu 25,7% a exportului de 

produse ale industriei construcţiilor de maşini, ceea ce reprezintă un plus de 1.450 

milioane euro; creşterea exportului de produse metalurgice 14,8%. Importurile de 

bunuri se estimează că vor creşte cu 15,8%, ţinând cont în principal de dependenţa 

dezvoltării ţării noastre de creşterea resurselor energetice din import, precum şi de 

necesitatea susţinerii procesului investiţional, prin transferul de tehnologie din 

exterior. Ca urmare, structura importurilor prezintă următoarele caracteristici: 

creşterea ponderii importului de produse ale industriei construcţiilor de maşini 

până la 38%, importuri care includ bunurile de capital; produsele minerale vor 

continua să deţină o pondere de circa 18,1% în totalul importurilor; importul de 

produse chimice îşi menţin ponderea deţinută în totalul importurilor la circa 12%; 

produsele metalurgice continuă să deţină o pondere de cca. 8% din total importuri; 

produsele agroalimentare, cu o pondere în totalul importurilor de 4,7% în anul 

2006 comparativ cu 5,2% în anul 2005.  

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a  menţionat faptul că, deficitul 

contului curent al balanţei de plăţi externe se aşteaptă să fie de 6,3 miliarde euro, 

în special ca urmare a majorării deficitului comercial, situându-se la 6,9% din PIB, 

în descreştere faţă de anul 2005. Pe latura ofertei, se estimează ritmuri superioare 

de creştere faţă de produsul intern brut în construcţii şi în sectorul serviciilor. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că, producţia industrială va 

creşte cu 4,4% datorită majorării, cu deosebire, a producţiei ramurilor industriei 

prelucrătoare cu cerere la export, bazată în principal pe creşterea semnificativă a 

productivităţii muncii. Industria prelucrătoare va avea rolul principal în 

dezvoltarea industrială a ţării cu o creştere de 5,3%. În condiţiile unei producţii 

agricole scăzute în anul 2005, prognoza evoluţiei agriculturii pentru anul 2006 

presupune o creştere a producţiei agricole cu 2,6%.  
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 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a mai spus că, în domeniul inflaţiei 

se preconizează o reducere graduală. În ceea ce priveşte ritmul dezinflaţiei în anul 

2006, rata inflaţiei se va reduce faţă de sfârşitul anului 2005 la 5,5%, în timp ce 

media anuală se va situa la 6,3%. Produsul intern brut nominal va înregistra o 

creştere mai moderată datorită diminuării inflaţiei în anul 2006, urmând să ajungă 

la 312,5 mld. lei  

În domeniul resurselor umane, creşterea economică va fi însoţită de 

creşterea numărului de salariaţi şi a celorlalte categorii profesionale, în condiţiile 

sporirii productivităţii muncii.  

Populaţia activă civilă se estimează că se va menţine constantă, iar 

populaţia ocupată civilă se avea o creştere de 0,1% faţă de anul 2005.  

În 2006, productivitatea socială a muncii va creşte cu 5,8%, numărul mediu 

de salariaţi cu 2,1%, iar rata şomajului înregistrat se estimează ca va ajunge la 

5,9%.   

Cu unanimitate de voturi a fost votat bugetul pe anul 2006 al Ministerului 

Finanţelor Publice, în forma prezntată. 
 
  
 În continuare, Comisiile reunite au trecut la dezbaterea  proiectelor de buget 

a următorilor ordonatori principali de credite: Consiliul Concurenţei, Secretariatul 

General al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru precum şi Ministerul 

Economiei şi Comerţului. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Berinde a prezentat proiectul de buget pentru anul 

2006 al Consiliului Concurenţei. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

menţionat faptul că, închiderea negocierilor între România şi Uniunea Europeană 

la toate capitolele deschise în urmă cu patru ani este un moment deosebit de 

important şi pentru Consiliul Concurenţei. Capitolul 6: “Politica în domeniul 

concurenţei” s-a numărat printre ultimile două capitole închise din punct de vedere 
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tehnic, alături de Capitolul 24: “Justiţie şi afaceri interne “.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

mai menţionat faptul că, aceste condiţii impuse de Comisia Europeană în cadrul 

clauzei de salvgardare constituie o motivaţie puternică pentru Consiliul 

Concurenţei în a-şi orienta activitatea pentru a raspunde acestor exigenţe.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

precizat faptul că, instituţia pe care o reprezintă a definitivat strategia sa pe 

perioada care ne desparte de momentul aderării, coroborand realizările de până în 

prezent cu aceste condiţii şi cu recomandările cuprinse în Raportul Comisiei 

Europene pe anul 2004 privind progresele înregistrate de România în vederea 

aderării la Uniunea Europeană. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus faptul că, în oricare economie de piaţă funcţională, autoritatea de concurenţă 

are menirea de a fi „gardianul” funcţionării normale a mecanismelor de piaţă.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

menţionat faptul că, instituţia pe care o reprezintă trebuie să-şi afirme 

credibilitatea şi vizibilitatea, mai ales în mediul de afaceri şi pentru consumatori, 

şi să-şi întărească poziţia de autoritate independentă, care acţionează strict în 

limitele stabilite de lege. Deciziile sale trebuie să fie rezultatul analizei şi 

cercetărilor proprii, fără nici un fel de imixtiuni politice asupra funcţionării şi 

deciziilor sale.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

mai menţionat faptul că, pornind de la analiza situaţiei actuale şi a tendinţelor 

comunitare în domeniu, carora trebuie să ne aliniem continuu, acest document 

propune o strategie de acţiune a Consiliului Concurenţei, având ca orizont de timp 

anul 2006 şi un plan de măsuri pentru punerea în practică a acesteia.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

precizat faptul că, punctul de plecare l-a constituit identificarea obiectivelor 

prioritare menite să concureze la punerea în practică a opţiunilor strategice 

evidenţiate la nivelul politicilor promovate de Guvernul României, în vederea 
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aderării României la Uniunea Europeană. În acest context, se are în vedere faptul 

că, după data de 1 ianuarie 2007, când este prevăzută aderarea României la 

Uniunea Europeană, operatorii economici naţionali vor fi supuşi unor presiuni 

concurenţiale sensibil mai mari.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus faptul că, în scopul îndeplinirii misiunii sale de organism cheie în 

funcţionarea economiei de piaţă, instituţia pe care o reprezintă îşi va orienta 

obiectivele prioritare pentru perioada 2005-2006 către îndeplinirea cerinţelor 

acquis-ului comunitar şi a celor de aderare convenite cu ocazia negocierilor pentru 

închiderea capitolului 6: “Politica în domeniul concurenţei“.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

afirmat faptul că, obiectivele prioritare ale instituţiei pe care o reprezintă în 

perioada 2005-2006 şi măsurile pentru realizarea acestora urmăresc îndeplinirea 

întocmai a angajamentelor care au constituit condiţionalităţi la închiderea 

provizorie a negocierilor la acest capitol, pentru a evita riscul activării clauzei 

specifice de salvagardare acceptată de România cu ocazia finalizării negocierilor 

la Capitolul 6 – “Politica în domeniul concurenţei’’. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

mai afirmat faptul că, obiectivele prioritare ale instituţiei pe care o reprezintă 

vizează - în domeniul concurenţei: îmbunătăţirea gradului de implementare a 

dispoziţiilor legale în domeniul  concurenţei şi asigurarea prevalenţei legislaţiei în 

domeniul concurenţei asupra legislaţiei din domeniul afacerilor; iar în domeniul 

ajutorului de stat: întărirea aplicării legislaţiei şi îmbunătăţirea monitorizării 

ajutoarelor de stat existente. 

Obiective generale sunt: întărirea capacităţii administrative, promovarea culturii 

concurenţei, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

precizat faptul că, în calitatea sa de viitor stat membru al Uniunii Europene, 

România are un cadru de reglementare compatibil cu cel al statelor care îi vor 

deveni partenere. Măsurile pe care le va întreprinde Consiliul Concurenţei pentru 
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atingerea obiectivului prioritar de îmbunătăţire a gradului de implementare a 

dispoziţiilor legale în domeniul concurenţei constau în: intensificarea activităţii cu 

caracter preventiv de monitorizare şi supraveghere a comportamentului agenţilor 

economici pe piaţă, precum şi a funcţionării mecanismelor de piaţă; îmbunătăţirea 

organizării activităţilor la nivelul structurilor organizatorice ale Consiliului 

Concurenţei; utilizarea tuturor instrumentelor de lucru pe care le oferă legea, 

inclusiv utilizarea inspecţiei inopinate şi a politicii de clemenţă. De asemenea, se 

are în vedere creşterea numărului de investigaţii deschise din proprie initiativă; 

înăsprirea politicii de sancţionare a practicilor anticoncurenţiale.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

mai precizat faptul că, acest ansamblu de măsuri, alături de cele prevăzute pentru 

realizarea obiectivelor generale ale Consiliului Concurenţei, vor contribui la 

consolidarea implementării legislaţiei în domeniul concurenţei.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă Consiliul Concurenţei 

este mulţumit de sumele alocate. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus faptul că, aceste sume sunt în concordanţă cu sumele solicitate. 

Domnul preşedinte Carol Dina a dorit să ştie care este procentul care intră 

în bugetul Consiliului Concurenţei din valoare amenzile încasate de aceştia. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus faptul că, în bugetul instituţiei pe care o reprezintă nu intră nici un ban din 

valoare amenzile încasate de aceştia. S-au încasat 45 milioane de euro din amenzi, 

toţi banii încasaţi ducându-se la bugetul de stat, bugetul Consiliului Concurenţei 

fiind de 1 milion de euro. 

Domnul preşedinte Carol Dina a propus reprezentanţilor Consiliului 

Concurenţei iniţierea unui proiect normativ prin care o parte sumele provenind din 

amenzile încasate să fie valorificate în dezvoltarea şi consolidarea acestei 

instituţii. 

Reprezentantul Mnisterului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Doina Dascălu, a menţionat faptul că le este interzis să facă reţineri de la 

ordonatorii de credit, deoarece acest lucru intră în contradicţie cu Regulamentul 
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Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este salariul mediu la 

Consiliul Concurenţei. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus faptul că, dumnealui este angajat pe un  post similar ministrului, iar ceilalţi 

membri ai instituţiei pe care o reprezintă sunt angajaţi pe posturi similare 

secretarilor de stat. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a spus faptul că se constată o 

îmbunătăţire în ceea ce priveşte asigurarea principiului concurenţei, în consecinţă 

susţine bugetul pentru Consiliul Concurenţei pe anul 2006, acesta neprevăzând pe 

ansamblu decât ceea ce au cerut aceştia. Nu putem implementa legi dacă nu există 

oameni. 

Domnul deputat Ion Stoica a spus că fiecarea gent economic are obligaţia 

de a crea condiţiile necesare de muncă, drept urmare nu se vor mai acorda sporuri 

pentru condiţii deosebite. Domnul deputat a dorit să ştie pentru ce se mai acordă 

sporuri de 15%. 

 Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

a precizat faptul că, prin legea concurenţei s-a stabilit un spor de 15% pentru 

confidenţialitate, deoarece inspectorii instituţiei pe care o reprezintă lucrează cu 

informaţii secrete. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că, în conformitate cu 

Regulamentul Comisiei amendamentele trebuiau să fie depuse în scris la 

secretariatul Comisiei şi nu există nici un amendament depus. 

Domnul deputat Andrei – Dominic Gerea a dorit să ştie care este numărul 

salariaţilor Consiuliului Concurenţei în prezent. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus că, în present, numărul salariaţilor Consiuliului Concurenţei este de 250 de 

persoane. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că, în ceea ce priveşte Consiliul 

Concurenţei, aceasta este una din instituţiile care a avut o dezvoltare explozivă. 

 Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că se are în vedere procurarea de 700 de 
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imobile pentru Consiliul Concurenţei, precum şi 400 de dotări, acestea fiind 

insuficiente. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde a 

spus că, inspectoratele teritoriale funcţionează în condiţii precare, acestea 

funcţionând în sediile altor instituţii.  

Cu unanimitate de voturi a fost votat bugetul pe anul 2006 al Consiliului 

Concurenţei, în forma prezentată. 

  

Domnul secretar de stat Victor Grosan a prezentat proiectul de buget pentru 

anul 2006 al Secretariatului General al Guvernului. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a menţionat faptul că, instituţia pe care o reprezintă funcţionează ca 

structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul 

de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi 

rezolvarea problemelor organizatorice, juridice şi tehnice ale activităţii 

Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. 

Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură şi stabilitate a 

guvernării.  

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a menţionat faptul că, misiunea acestei instituţii este aceea de a  

asigura funcţionalitatea instrumentelor tehnice specifice actului guvernării, 

rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale 

activitaţii Guvernului, reprezentarea în fata instantelor judecatoresti, prin 

intermediul Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi a Unităţii de 

Implementare a Proiectului sunt puse în aplicare politica stabilită prin Programul 

de guvernare în domeniul relaţiilor interetnice, precum şi strategii şi politici pentru 

păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoanelor apartinând 

minorităţilor naţionale.  

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a subliniat faptul că, principale activităţi sunt: organizarea şi 

pregătirea şedinţelor de guvern precum şi a reuniunii pregătitoare a şedinţei de 
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guvern precum şi a activităţilor legate de asigurarea respectării procedurilor pentru 

supunerea actelor normative spre adoptare Guvernului, precum şi coordonarea 

politicilor publice la nivelul Guvernului prin elaborarea şi implementarea unor 

proceduri de formulare a politicilor publice iniţiate în cadrul ministerelor.  

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a mai subliniat faptul că, activităţile implementate la nivelul 

Secretariatului General al Guvernului în domeniul coordonării politicilor publice 

sunt în acord cu Strategia Actualizată a Guvernului pentru accelerarea reformei 

administraţiei publice, Strategia Naţională de Îmbunătăţire a situaţiei romilor. De 

asemenea, Secretariatul General al Guvernului gestionează o serie de angajamente 

asumate de Guvern prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană 

şi asigură îndeplinirea condiţionalităţilor stabilite în acordul cu Banca Mondială 

pentru sectorul de reformă a politicilor publice.  

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a menţionat faptul că, prin bugetul Secretariatului General al 

Guvernului sunt finanţate următoarele structuri şi instituţii publice - organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale: Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul; Departamentul pentru Relaţii Interetnice; Aparatul de lucru al 

ministrului de stat pentru coordonarea activitaţilor din domeniul economic, 

structura fără personalitate juridică; Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru 

coordonarea activitaţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării 

europene, structură fară personalitate juridică; Aparatul de lucru al ministrului de 

stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi 

întreprinderilor mici şi mijlocii, structura fără personalitate juridică; Agenţia 

pentru Strategii Guvernamentale; Comisia Naţională de Prognoza; Institutul 

Naţional de Statistică; Agenţia Naţională pentru Romi; Oficiul Roman pentru 

Adopţii; Agenţi de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.  

       

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că în secţiunea ,,strucura de 

implementare aleasă’’ se menţioneză că ,,în cursul anului 2006 se va implementa 

un proiect de twinning instituţional între Secretariatul General al Guvernului şi 
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Cancelaria Republicii Letonia pentru întărirea capacităţii instituţionale a 

Guvernului României de management şi coordonare a politicilor publice şi a 

sistemului de luare a deciziilor, susţinut financiar de Comisia Europeană’’. 

Domnul preşedinte a dorit să ştie de ce a fost aleasă Republica Letonia pentru 

implementarea acestui proiect de twinning. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a menţionat faptul că,  s-a organizat o licitaţie la care s-au prezentat 

3 echipe: austro-italiană, franco-slovenă şi letonă. Echipa austro-italiană nu a fost 

aleasă deoarece nu era especializată în acest domeniu, iar echipa franco-slovenă a 

avut probleme structurale. Republica Letonia este considerată din punct de vedere 

al analizei de impact una din cele mai importante ţări ale Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce printre obictivele 

politicii publice a Secretariatului General al Guvernului se numără şi creşerea 

eficienţei organizării şedinţelor de guvern. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a susţinut faptul că, această creştere a eficienţei organizării 

şedinţelor de guvern nu se referă la modul de desfăşurare a şedinţelor de guvern, 

ci la procedura de organizare şi avizare a actelor normative. În viitor orice act 

normativ va fi însoţit de un document de politică publică, această cerinţă fiind 

impusă de Banca Mondială şi de Fondul Monetar Internaţional în vederea 

perfecţionării activităţii. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dăcă studiul comparativ 

privind legislaţia în domeniul adopţiei în statele membre ale Uniunii Europene 

este sau nu de competenţa Ministerului Integrării Europene. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a afirmat faptul că,  acestea sunt legi care nu fac parte din acquis-

ului comunitar. Există diferenţe în ceea ce priveşte adopţia în statele membre ale 

Uniunii Europene, deoarece nu există un model. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce nu se desfiinţează 

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul dacă Secretariatul General al 

Guvernului a precizat printre obictivele sale şi ,,transmiterea răspunsurilor la 
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întrebările şi interpelările adresate de Parlamnet Guvernului şi/sau membrilor 

acestuia’’. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a precizat faptul că,  Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a 

fost înfiinţat de Secretariatul General al Guvernului. Având în vedere că este 

condus de un membru al Guvernului, nu exisă o relaţie de subordonare efectivă. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a spus că, în ceea ce priveşte 

Consiliul Concurenţei a venit cu o idee, crezând că bugetul alocat este prea mare, 

şi a votat altfel. Domnul vicepreşedinte a dorit să ştie de ce din 1 ianuarie 2006 o 

şedinţă de guvern va costa mai mult decât în octombrie-noiembrie 2005, iar pentru 

sănătate, învăţământ etc. Nu există bani, deoarece avem un buget de austeritate. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a precizat faptul că, creşterea de 36% este determinată de 

cheltuielile curente, deoarece creşterea bugetului de stat este doar de 4,4%, această 

cifră fiind sub rata inflaţiei care este de 5,5%. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie de ce este precizată 

printre obictive şi adoptarea Acquis-ului Comunitar domeniul agriculturii, 

deoarece acestea reprezintă cheltuieli separate. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a menţionat faptul că, adoptarea Acquis-ului Comunitar domeniul 

agriculturii ţine de statistica acesteia. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să ştie de ce Secretariatul General al 

Guvernului are nevoie de angajarea a încă 76 de persoane în anul 2006. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a spus că, 56 de angajaţi ai Institutului Naţional de Statistică, care 

au fost trimişi la Casa Naţională de Pensii se întorc pe posturile lor, iar 20 de 

persoane sunt pentru angajarea la Oficiul Naţional de Adopţie, acestă instituţie 

fiind recent înfiinţată. Acest număr de 56 de persoane se referă  la instituţiile care 

se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Strict pe Secretariatul 

General al Guvernului nu este nici un post. 
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Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a precizat că va susţine bugetul pentru 

Secretariatul General al Guvernului pe anul 2006. 

Domnul deputat Wiiliam – Gabriel Brânză a dorit să ştie de ce în ceea ce 

priveşte fondurile externe nerambursabile creşterea este de la 27 mii lei la 77 mii 

lei. 

Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, domnul secretar de stat 

Victor Grosan a spus că, aceste creşteri se fac conform programului, strucura 

proiectelor fiind stabilită de finanţatori, Uniunea Europeană, cu beneficiarii. 

Întreaga sumă creşte. 

Cu 23 de voturi pentru şi 10 abţineri, a fost votat bugetul pe anul 2006 al 

Secretariatului General al Guvernului, în forma prezentată. 

       

 Domnul secretar de stat Remus Baciu a prezentat proiectul de buget pentru 

anul 2006 al Cancelariei Primului-Ministru. De asemenea, domnul secretar de stat 

Remus Baciu a enumerat principalele departamente aflate în structura 

Cancelariei–Primului Ministru:  

a) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării 

programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului 

comunitar, care are în subordine Departamentul de implementare programe şi 

ajustare structurală, Departamentul Primului-Ministru pentru lupta antifraudă şi 

Autoritatea de control a Guvernului; b) Cabinetul Primului-Ministru; c) Centru de 

situaţii; d) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului; e) Cabinetul 

Şefului Cancelariei; f) Departamentul relaţii externe; g) Departamentul pentru 

securitate naţională; h) Departamentul agricultură, mediu, protecţia 

consumatorului; i) Departamentul de analiză şi planificare politică; j) Oficiul 

pentru Gestionarea Relaţiilor cu Republica Moldova; k) Redacţia Publicaţiilor 

pentru Străinătate precum şi l) Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietarilor. 

 In continuarea, domnul secretar de stat Remus Baciu a spus că în noua 

gândire privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru, se pune 

accentul pe rolul fundamental al acestei instituţii de minister al Primului-Ministru, 
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de interfaţă eficientă între Şeful Executivului şi principalele ministere şi domenii 

de importanţă naţională. De asemenea, domnul secretar de stat Remus Baciu a 

spus că au fost constituite noi departamente, multisecotriale, corespunzătoare 

domeniilor de activitate ale ministerelor, care să permită Primului-Ministru 

asigurarea unei eficiente coordonări a structurilor guvernamentale, dar şi 

elaborarea şi susţinerea propunerilor acestor instituţii, în vederea luării celor mai 

bune decizii de către Şeful Executivului. Astfel, a fost înfiinţat Departamentul 

pentru Relaţii Externe, care colaborează cu Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor 

cu Republica Moldova şi cu Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, ambele din 

structura Cancelariei. Tot din perspectiva competenţei externe a activităţii 

Primului-Ministru, a fost constituit Oficiul Diplomatic al Şefului Executivului. 

 De asemenea, domnul secretar de stat Remus Baciu a spus că un rol 

deosebit îl va avea Departamentul Politica Economică Generală, Politica 

Financiară şi Politica Pieţei Muncii, care are ca domeniu de activitate aspecte 

legate de controlul inflaţiei, facilitarea investiţiilor, sistemul bancar, piaţa de 

capital şi de mărfuri, piaţa energiei, piaţa ipotecilor, nivelul şomajului şi multe 

altele. Acest departament conlucrează cu Agenţia Română de Investiţii Străine, 

Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Agenţia Nucleară, Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Gazelor Naturale şi Agenţia Naţională pentru Resurse 

Minerale. 

 In continuarea domnii deputaţi şi senatori au pus o serie de întrebări 

reprezentanţilor Cancelariei Primului-Ministru. 

 Seria de întrebări a fost iniţiată de domnul Lakatos care a făcut referire la 

cap. 4 din Proiectul de buget pe anul 2006 al Cancelariei Primului- ministru cu 

titlul „Implicaţiile bugetare ale politicilor promovate prin proiectul de buget”. 

Domnul Lakatos a dorit să ştie care este explicaţia dublării faţă de anul anterior a 

sumelor alocate la bugetul de stat şi, totodată, a remarcat că se observă a creştere 

mare faţă de anul 2005 la capitolul „Cercetare fundamentală şi cercetare 
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dezvoltare”. În plus, acesta a mai adăugat că, în ceea ce priveşte personalul, nu 

apare nici o cifră în minus pe anul 2006.  

Răspunsurile la aceste întrebări au fost oferite de domnul Remus Baciu, 

secretar de stat la Cancelaria Primului - Ministru, care a menţionat că aceste cifre 

se datorează creşterii fondului de garantare pentru IMM-uri şi că, în ceea ce 

priveşte cercetarea fundamentală, suma de 20 miliarde alocată acestui domeniu are 

legătură cu activităţile nucleare ale Agenţiei Nucleare, un organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Primului-

Ministru, care are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică 

de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi 

promovarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România. 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a fost următorul care a luat cuvântul, 

referindu-se la capitolul 8001 intitulat „cheltuieli curente”. Acesta a remarcat 

faptul că, pe anul 2004, realizările se ridică la 37.335, 49 mii lei, ceea ce 

reprezintă 99,28% din totalul estimat, în anul 2005 suma a crescut la 106.116,49 

mii lei iar pentru anul 2006, cifrele alocate acestui capitol ajung la 257.735 mii lei 

(99,90% din total); astfel, domnul Pascu a dorit să ştie cărui fapt se datorează 

aceste sume. Domnul Baciu a răspuns că toate aceste cifre trebuie să se încadreze 

în limitele impuse de Ministerul de Finanţe şi că aceştia din urmă sunt cei care 

hotărăsc criteriile în acest sens. 

 În continuare, domnul Mihai Tudose, Preşedintele Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, a menţionat că la pagina 7 se face referire la un 

„Centru de situaţii”, cerând lămuriri asupra organizării şi funcţionării acestui 

aparat.  

Domnul secretar de stat Remus Baciu a răspuns că acest Centru de situaţii 

face parte din structura Cancelariei Primului-Ministru, fiind un colectiv de lucru 

pentru situaţii de urgenţă, compus din aparat propriu şi format din personalul din 

structura Cancelariei Primului-ministru.  

 Domnul Carol Dina, Preşedintele Comisiei pentru privatizare din cadrul 

Senatului, a dorit să afle ce se întâmplă cu fondurile alocate Primului-Ministru şi 

unde pot fi regăsite acestea. Cea care i-a răspuns a fost doamna Doina Dascălu, 
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secretar de stat la Ministerul de Finanţe, care a afirmat că aceste fonduri sunt 

incluse în capitolul „Acţiuni generale” din Proiectul de buget pe anul 2006 al 

Cancelariei Primului-Ministru, la pagina 47, cap. 5101. 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat la ce se referă 

capitolul 5301, subcapitolul 2, intitulat „Cercetare şi dezvoltare pentru servicii 

publice generale”. Domnul Remus Baciu a afirmat că răspunsul se regăseşte în 

prezentarea generală privind misiunea şi activitatea Cancelariei Primului-Ministru, 

având legătură cu principalele coordonate ale politicii publice şi strategiei în 

domeniul tineretului şi sportului. Obiectivele în aceste două domenii sunt realizate 

prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, respectiv a Agenţiei 

Naţionale pentru Sport.  

Domnul Aurel Vainer, Vice-preşedinte al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, a dorit să afle dacă sumele incluse în cap. 

67.01, cu titlul „Cultură, recreere şi religie” sunt încadrate în bugetul alocat pentru 

„servicii publice generale”. Răspunsul dat de domnul secretar de stat Remus Baciu 

a fost afirmativ. 

 După această serie de întrebări, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 

să se trecerea la vot a proiectului de buget al Cancelariei Primului-Ministru.  

Cu 18 voturi pentru şi 10 abţineri a fost votat proiectului de buget al 

Cancelariei Primului-Ministru, în forma prezentată. 

 

Domnul ministru Ioan-Codruţ Şereş a prezentat proiectul de buget pentru 

anul 2006 al Ministrul Economiei şi Comerţului. 

Reprezentantul Ministrul Economiei şi Comerţului, domnul ministru Ioan-

Codruţ Şereş a subliniat faptul că, instituţia pe care o conduce este organul de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile privind 

creşterea economică, industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, 

comerţ, integrare europeană şi relaţii externe.  

Reprezentantul Ministrul Economiei şi Comerţului, domnul ministru Ioan-

Codruţ Şereş a mai subliniat faptul că, în primele 9 luni ale anului 2005, 
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Ministerul Economiei si Comertului a desfăşurat activitatea în concordanşă cu 

Programul de Guvernare 2005-2008, cu Planul Naţional de Dezvoltare, cu 

Programul Economic de Preaderare şi cu strategiile sectoriale şi de privatizare 

aprobate. În acest fel, pe programele elaborate de Ministerul Economiei şi 

Comerţului cu finanţare inclusiv de la bugetul statului, se observă o execuţie de 

62%-65 % din nivelul total al anului 2005. Această execuţie optimă, întăreşte 

convingerea că la sfârşitul anului 2005 vor fi realizate în totalitate nivelele 

asigurate în cadrul programelor: susţinerea de la bugetul de stat a sectorului 

energetic prin valorificarea rezervelor de combustibili minerali solizi; susţinerea 

de la bugetul de stat a resurselor minerale, altele decât combustibili minerali 

solizi; proiectul de închidere a minelor şi atenuarea impactului social, program 

geologic la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii  de cercetare 

geologică a resurselor minerale; reconversia industriei de apărare şi alinierea la 

exigenţele NATO, program de creştere a competitivităţii produselor industriale, 

program de promovare a exporturilor; proiectul pentru închiderea minelor, 

regenerarea mediului şi reconstrucţia socio-economică a regiunilor afectate. 

Solicităm a se avea în vedere pentru programarea pe anul 2006 a nivelelor de 

alocaţii de capital solicitate şi fundamentate de unităţile din coordonarea şi 

subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, numai investiţiile majore din 

economie fiind purtatoare de venituri suplimentare la bugetul de stat.  

Reprezentantul Ministrul Economiei şi Comerţului, domnul ministru Ioan-

Codruţ Şereş a afirmat faptul că, Politicile publice gestionate de Ministerul 

Economiei şi Comerţului sunt: Politica industrială, Politica în domeniul producţiei 

de aparare, Politica în domeniul energiei, Politica comercială, Politica în domeniul 

resurselor precum şi Politica de cercetare-dezvoltare.  

Domnul Mihai Tudose, Preşedintele Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, a dorit să afle dacă există nemulţumiri datorită faptului că 

bugetul alocat anului 2006 este în scădere faţă de anul precedent.Domnul Ioan-

Codruţ Sereş, Ministrul Economiei şi Comerţului, a afirmat că dumnealui a 

prezentat principalele probleme cu care se confruntă ministerul pe care îl conduce, 

respectiv cele din domeniile minier, apărare şi capital, în scopul echilibrării 
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bugetelor, menţionând că o parte din sursele financiare vor fi alocate la sfârşitul 

acestui an, prin intermediul plăţilor compensatorii. În ceea ce priveşte domeniul 

apărării, domnul ministru Sereş a spus că s-a elaborat un plan cu Ministerul 

Apărării Naţionale care să insereze toate aspectele care pot ridica dificultăţi şi că, 

totodată, se continuă programele de colaborare cu anumite entităţi străine. În 

acelaşi timp, domnul ministru Sereş a spus că nu se va discuta despre cheltuieli la 

nivelul ministerului, cu excepţia celor deja începute şi că se vor opera o serie de 

restructurări, astfel încât diferenţa de 60 miliarde la cheltuieli de personal va fi 

acoperită. 

 Referindu-se la privatizarea distribuţiei de energie electrică, precum şi a 

distribuţiei de gaze, domnul Carol Dina, Preşedintele Comisiei pentru privatizare 

din cadrul Senatului, a dorit să ştie dacă MEC va continua politica de privatizare  

PETROM şi dacă, în condiţiile în care va urma privatizarea ROMGAZ, ne vom 

afla în situaţia ca şi acesta din urmă să fie la fel de „bine” privatizat precum 

ROMPETROL. Totodată, dumnealui a întrebat dacă statul nu are nici o putere să 

ia parte la această acţiune şi a dorit să afle ce se întâmplă cu banii proveniţi din 

privatizare. Domnul ministru Sereş a răspuns că anul trecut s-a finalizat contractul 

de privatizare PETROM iar că, în cazul ROMGAZ, nu este vorba despre o 

similitudine cu privatizarea PETROM. În acelaşi timp, dumnealui a spus că nu s-a 

luat încâ nici o decizie în acest sens şi că statul discută de pe poziţia de partener, 

nu de instituţie în cadrul acestui proces, deoarece în administraţia trustului există 2 

membri care însumează 40% din acţiuni. Acest lucru înseamna că statul are un 

cuvânt de spus în ceea ce priveşte politica de preţuri, chiar dacă nu mai are aceeaşi 

putere. Referitor la destinaţia sumelor provenite din privatizare, domnul ministru a 

spus că Ministerul Economiei şi Comerţului încasează aceşti bani pe care îi trimit 

ulterior Ministerului Finanţelor Publice, aceştia hotărând în ultimă instanţă 

destinaţia lor. 

 Domnul Cosmin Nicula, secretar al Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, a întrebat cum se va respecta diminuarea bugetară şi cum va 

proceda MEC la restructurarea Companiei Naţionale a Huilei. Domnul ministru 

Sereş l-a invitat pe domnul Toma, secretar de stat, să discute despre problema 
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Companiei Naţionale a Huilei, considerând că acesta din urmă este mai avizat să 

dea răspunsul la întrebare. Domnul secretar de stat Toma a afirmat că se are în 

vedere disponibilizarea a 1100 persoane şi că subvenţia se va reduce cu 16% faţă 

de anul 2005. 

 În continuare, domnul Aurel Vainer, Vice-preşedintele Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, a luat cuvântul referindu-se la 

Programul privind creşterea competitivităţii produselor industriale, remarcând 

faptul că se observă o diminuare a bugetului la acest capitol.Totodată, dumnealui a 

întrebat de ce MEC se cantonează numai în problema energiei şi resurselor. 

Domnul ministru Sereş a răspuns că acest lucru se întâmplă deoarece aceste două 

programe reprezintă o prioritate inclusă în  portofoliul MEC şi că, în privinţa 

privatizării, banii se vor îndrepta către agricultură, infrastructură, etc.  

 Domnul deputat Iuliu Nosa a solicitat lămuriri cu privire la aceeaşi 

problemă a banilor proveniţi din privatizare, dorind să afle care va fi destinaţia lor. 

Domnul ministru Sereş a răspuns că aceste fonduri nu sunt în buget acum, dar că 

se va urmări ca, pe viitor, legislaţia să prevadă o destinaţie clară a lor. 

Cu unanimitate de voturi a fost votat proiectului de buget pe anul 2006 al 

Ministrul Economiei şi Comerţului, în forma prezentată. 

 

Joi, 27 octombrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 

497/24.10.2005).        

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

Vineri, 28 octombrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 

497/24.10.2005).        

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 
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PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  

  
                Consilieri: 

                 Alina Hodivoianu 

                 Anca Chiser  

                 Experţi: 

               Alina Ailenei  

                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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