
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/24/8.02.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

7 şi 8 februarie 2006 

 

 

 Marţi,  7  februarie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenăţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea 

Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele 

specifice de susţinere a comerţului exterior, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx667/2005) 

 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în 

România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (PLx 645/2005) 

 3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al 

unităţii sau al unor părţi ale acestora, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 665/2005) 

 4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 140/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 

Administrator
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pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001privind 

asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret 

şi săli de sport, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 685/2005) 

 5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind Codul vamal al României, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

(PLx 688/2005) 

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind 

diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în 

vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de 

Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (PLx 19 /2006) 

7. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de 

membri.   

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Liliana Mitre – director general adjunct, domnii 

George Drăghici – expert şi Adrian Pavel – consilier, reprezentantul Eximbank: 

doamna Carmen Radu – preşedinte, reprezentantul AVAS: domnul Cătălin 

Sandu – vicepreşedinte, reprezentantul Romaero: domnul Constantin 

Dinischiotu – şef departament procurare, reprezentanţii Ministerului Economiei 

şi Comerţului: domnii Marinică Ilie – director adjunct în Direcţia Producţia de 

Apărare şi Valentin Marinescu – consilier juridic în cadrul OPSPI, reprezentanţii 

Autorităţii Naţionale a Vămilor: domnii Marcel Mutescu – director în cadrul 

Direcţiei Tehnice de Vămuire şi Octavian Botea – director adjunct, precum şi 

doamna Monica Ion – sef serviciu şi reprezentantul Translectrica – SA: doamna 

Maria Ionescu – director economic. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenăţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României 

EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului 

exterior, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx667/2005) 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a 

României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului 

exterior, în scopul simplificării şi creşterii eficienţei unor activităţi desfăşurate de 

EXIMBANK – S.A., prin lărgirea obiectului de activitate al acesteia şi înfiinţarea 

unui corp de executori fiscali, cu scopul de a recupera, prin executare silită, 

sumele achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat ca urmare a neexecutării 

sau încălcării condiţiilor contractuale. 

 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu, a susţinut faptul că, modificările aduse Legii nr.96/ 

2000, republicată, prin prezenta ordonanţă de urgenţă atrag necesitatea modificării 

normelor, regulamentelor şi convenţiilor-cadru emise în aplicarea sa, pentru 

armonizarea noilor reglementări şi detalierea procedurilor aplicabile. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu, a mai susţinut faptul că, este justificată adoptarea 

unei reglementări în regim de urgenţă, având ca scop: armonizarea Legii 

nr.96/2000, republicată, cu cadrul legislativ actual privitor la ajutoarele de stat 

permise şi cu angajamentele luate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea 

Europeană; crearea unui scop propriu de executori fiscali în cadrul EXIMBANK – 

S.A. pentru recuperarea creanţelor bugetare potrivit naturii lor precum şi 

simplificarea şi creşterea unor operaţiuni desfăşurate de EXIMBANK – S.A. în 

numele şi contul statului prin delegarea unora dintre competenţele de aprobare ale 
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Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior către 

Consiliul de administraţie al EXIMBANK – S.A.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.     

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul I al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.     

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctele 1 - 16 ale 

proiectului de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanumitate de voturi.   

 La punctul 17 al proiectului de Lege, Comisia a avut un amendament, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctele 18 - 23 ale 

proiectului de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul II al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul III al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul IV al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

   

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

                                         

În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de 
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Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de 

susţinere a comerţului exterior, să fie aprobat, cu un amendament. 

  

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, 

Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat 

pentru. 

  

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 

privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de 

titluri de stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 645/2005) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate 

prin cumpărarea de titluri de stat în sensul eliminării unor condiţionalităţi pentru 

achiziţionarea titlurilor de stat. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Liliana Mitre, a subliniat faptul că, în cadrul negocierilor cu Uniunea 

Europeană pentu Capitolul 4 - ,,Libera circulaţie a capitalurilor’’, România s-a 

angajat ca începând cu anul 2006 să elimine restricţiile privind accesul 

investitorilor nerezidenţi la titlurile de stat. În acest sens, este necesar să se 

modifice OG nr.66/1997 privind investiţiile străine în România, realizate prin 

cumpărare de titluri de stat, republicată, astfel: eliminarea din art.2 alin.(1) a 

precizării că investitorii nerezidenţi pot achiziţiona titluri de stat de pe piaţa 

primară în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice cu avizul 

prealabil al Băncii Naţionale a României; eliminarea alin.(3) din art.2 care 
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precizează că participarea investitorilor nerezidenţi pe piaţa titlurilor de stat este 

autorizată prin prospectul de emisiune; precum şi eliminarea art.3, potrivit căruia 

Ministerul Finanţelor Publice va indica, prin ordin al ministrului, acele serii de 

titluri de stat deschise participării investitorilor nerezidenţi. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Liliana Mitre, a mai subliniat faptul că, urmare a intrării în vigoare la 3 

octombrie 2005 a noului Regulament privind operaţiunile cu titluri de stat emise 

în formă dematerializată, în vederea armonizării termenilor utilizaţi, se va 

înlocui sintagma ,, intermediar autorizat’’ din art. 1 şi 2 ale ordonanţei cu 

sintagmele ,,dealer primar’’/,,intermediar al pieţei secundare’’, după caz. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, în forma adoptată 

de Senat. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.     

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul I al proiectului de 

Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctele 1 – 3 ale 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat, acestea  fiind aprobate cu 

unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul II al proiectului 

de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de 

voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul III al proiectului 

de Lege, în forma adoptată de Senat, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de 

voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   
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 În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor 

străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, să fie aprobat, în 

forma adoptată de Senat. 

  

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, 

Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat 

pentru. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind protecţia drepturilor 

salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale 

acestora, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 665/2005) 

  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecţia drepturilor 

salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale 

acestora, constituind una din măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar 

pentru integrarea în Uniunea Europeană. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt prezentul proiect de 

lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 1 – 4, ale 

proiectului de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanumitate de voturi.   

 La art.5 al prezentului proiect de lege, domnul deputat Racoceanu Viorel, a 

formulat un amendament, care a fost votat cu unanimitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 6 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 7 alin.1 al 

proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.  

  La art.7 alin.2 al prezentului proiect de lege, domnul deputat Iuliu Nosa, a 

propus eliminarea acestui alineat, propunere care a fost votată cu 20 de voturi 

pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri. 

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Zamfirescu Dan – 

Dumitru, au votat pentru. 

Domnul deputat Racoceanu Viorel a votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Sandu Gabriel şi Ursărescu Dorinel, s-au abţinut. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 8 – 9, precum şi 

art.10 alin.(1) şi (3) ale proiectului de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanumitate 

de voturi.   

 La art.10 alin.(2) al prezentului proiect de lege, domnul deputat Stoica Ion, 

a formulat un amendament, care a fost votat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 11 şi 17, ale 

proiectului de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanumitate de voturi.  

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege privind 
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protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau 

al unor părţi ale acestora, să fie aprobat cu amendamente. 

  

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, 

Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat 

pentru. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 140/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001privind asigurarea unor fonduri pentru 

finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 685/2005) 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea OUG nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei 

Naţionale ,,Loteria Română’’ – S.A., aprobată prin Legea nr.195/2002, cu 

modificările ulterioare, în scopul finanţării lucrărilor pentru Catedrala Mântuirii 

Neamului din Bucureşti, pentru Monumentul Marii Uniri de la Arad şi pentru 

Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Cluj-Napoca din profitul ,,Loteria 

Română’’ – S.A.,  rămas după deducerea impozitului pe profit. 

  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul expert George 

Drăghici, a afirmat că MFP a avizat negativ prezentul proiect de lege. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

   Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul I al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză William – 

Gabriel, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa 

Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae, Popa Cornel, Sandu Gabriel, Racoceanu 

Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Lakatos Petru, au votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Stoica Ion s-a abţinut. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul II al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză William – 

Gabriel, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa 

Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae, Popa Cornel, Sandu Gabriel, Racoceanu 

Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Lakatos Petru, au votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Stoica Ion s-a abţinut. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul III al proiectului de 

Lege, acesta  fiind aprobat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză William – 

Gabriel, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa 

Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 
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Domnii deputaţi: Bara Nicolae, Popa Cornel, Sandu Gabriel, Racoceanu 

Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Lakatos Petru, au votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Stoica Ion s-a abţinut. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o 

abţinere. 

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula 

Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, 

Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae, Popa Cornel, Sandu Gabriel, Racoceanu 

Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Lakatos Petru, au votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Stoica Ion s-a abţinut. 

  

 În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 16 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere ca 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 140/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2001privind asigurarea unor fonduri pentru 

finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi săli de sport, să fie aprobată, în 

forma adoptată de Senat. 

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză William – 

Gabriel, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa 

Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae, Popa Cornel, Sandu Gabriel, Racoceanu 

Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Lakatos Petru, au votat împotrivă. 

Domnii deputaţi: Stoica Ion s-a abţinut. 
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La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind Codul vamal al României, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 688/2005) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Codul vamal al României, 

fiind propusă pentru abrogare Legea nr.141/1997,cu modificările şi completările 

ulterioare, apreciată a nu mai corespunde noilor reglementări instituite prin 

Codul vamal comunitar, astfel cum a fost amendat prin mai multe regulamente şi 

nici Programul de guvernare pe perioada 2005-2008. Proiectul de lege urmează 

să se aplice în mod uniform pe întregul teritoriu vamal al României, 

schimburilor de mărfuri şi bunuri dintre România şi alte ţări şi stabileşte 

sistemul instituţional al autorităţii vamale, drepturile şi obligaţiile persoanelor cu 

privire la reglementările vamale, regimurile vamale, zonele libere şi 

antrepozitele libere, datoria vamală şi modalitatea recuperării cuantumului 

acesteia, precum şi sancţiunile ce se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor legale. 

 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul director adjunct 

Octavian Botea a spus faptul că, peste 3 săptămâni va veni o echipă de 

monitorizare din partea Uniunii Europene, care îşi va prezenta concluziile. 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul director adjunct 

Octavian Botea a mai spus faptul că,Vama nu colaborează cu poliţia. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că nu este obligatoriu să se 

cunoască cum arată o uniformă din dotarea agentului vamal. 90% din populaţie 

nu a trecut printr-o vamă ca să recunoscă uniforma unui agent vamal. În ceea ce 

priveşte afirmaţia ,,vama nu colaborează cu poliţia’’, aceasta este o afirmaţie 

gravă.  

Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul director adjunct 

Octavian Botea a spus că, se referea la mijloacele de transport care vin din afara 

ţării şi au sigiliu. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie ce însemnă ,,caz 

excepţional’’ în cazul art.36 alin (3). 
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Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul director adjunct 

Octavian Botea a spus că, aşa este tradusă din acquis-ul comunitar. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 1 – 11, precum şi 

art.12 alin.(1) şi (3) ale proiectului de Lege, acestea fiind aprobate cu 21 de voturi 

pentru şi 2 abţineri.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

 

La art.12 alin.(2) domnul Lakatos Petru, a propus un amendament, care a 

fost votat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 13 – 31, precum 

şi art.32 alin.(1) şi (3) ale proiectului de Lege, acestea fiind aprobate cu 21 de 

voturi pentru şi 2 abţineri.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

La art.32 alin.(2) domnul Lakatos Petru, a propus un amendament, care a 

fost votat cu unanimitate de voturi.  
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 33 – 35, precum 

şi art.36 alin.(1) şi (2) ale proiectului de Lege, acestea fiind aprobate cu 21 de 

voturi pentru şi 2 abţineri.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

La art.36 alin.(3) domnul Mihai Tudose, a propus eliminarea ultimului 

paragraf al alin.(3), care a fost votat cu 19 voturi pentru şi 4 abţineri.  

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Nicula Vasile 

– Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara Nicolae, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sârbu 

Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Zamfirescu Dan – Dumitru, au 

votat pentru. 

Domnii deputaţi: Popa Cornel, Sandu Gabriel, Ursărescu Dorinel, şi 

Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 37 alin.(1) şi (2), 

al proiectului de Lege, acesta fiind aprobat cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri.   

La art.37 alin.(3) domnul Mihai Tudose, a propus un amendament, care a 

fost votat cu 22 voturi pentru şi o abţinere.  

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin 

Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnul deputat Sandu Gabriel s-a abţinut. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolele 38 – 288,  ale 

proiectului de Lege, acestea fiind aprobate cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri.   

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în integralitate, 

acesta  fiind aprobat cu 21 de voturi pentru şi 2 abţineri.   

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 

 

 În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 21 voturi pentru şi 2 abţineri ca proiectul de Lege 

privind Codul vamal al României, să fie aprobat, cu amendamente. 

Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Brânză 

William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja 

Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Alin Teodorescu, Ursărescu 

Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat pentru. 

Domnii deputaţi: Bara Nicolae şi Racoceanu Viorel s-au abţinut. 
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La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase 

neamortizate de către Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice 

„Transelectrica” – S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 19 

/2006) 

Proiectul de lege urmăreşte reglementarea situaţiei bunurilor care au 

constituit aport în natură la capitalul social al Companiei Naţionale de Transport 

a Energiei Electrice ,,Transelectica’’ S.A., la data înfiinţării sale, bunuri care 

ulterior au fost trecute în domeniul public al statului. 

Reprezentantul Translectrica – SA, doamna director economic Maria 

Ionescu, a menţionat faptul că, această măsură pentru reglementarea situaţiei 

bunurilor care au constituit aport în natură la capitalul social al Companiei 

Naţionale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., la data 

înfiinţării sale, bunuri care ulterior au fost trecute în domeniul public al statului, 

îmbracă un caracter de excepţionalitate, care motivează promovarea unei 

ordonanţe de urgenţă în condiţiile art.115 alin.(4) din Constituţie. 

 Reprezentantul Translectrica – SA, doamna director economic Maria 

Ionescu, a mai menţionat faptul că, neadoptarea acestui act normativ ar duce la 

diminuarea capitalului social al companiei cu consecinţe asupra derulării cu 

succes a programului guvernamental ,,O piaţă unică’’, putând avea efect negativ 

şi asupra capitalului social al Fondului Proprietatea, înfiinţat potrivit Legii 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 

măsuri adiacente, cu modificările ulterioare. Caracterul de urgenţă este justificat 

de declanşarea în perioada noiembrie-decembrie 2005 a procedurii de 

tranzacţionare la bursă a acţiunilor, fapt care impune stabilirea cuantumului de 

acţiuni noi emise. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.     

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 2 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 3 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 4 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.                         

În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea 

valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării 

valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport a Energiei 

Electrice „Transelectrica” – S.A., să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

  Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, 

Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat 

pentru. 

 

Miercuri, 8 februarie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în cadrul şedinţei comune cu comisia similară 

a Senatului, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 

2005 (PLx 661/2005).  

          2.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările celor 2 Comisii au fost prezenţi 33 deputaţi din totalul 34 de 

membri.  Domnul senator Ioan Codruţ Şereş fiind absent. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul Adrian Pavel – consilier, iar din partea AVAS: 

domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Mihai Tudose,  preşedintele  

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de domul Carol 

Dina, preşedintele Comisiei pentru privatizare din Senat. 

           

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

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 (PLx 

661/2005). 

Proiectul de lege are ca obiect de regelementare instituirea unor măsuri 

privind soluţionarea unor probleme financiare în anul 2005, în scopul sprijinirii 

exportatorilor români, îndeosebi a celor care realizează exporturi de mare 

valoare, obiective complexes au produse cu ciclu lung de fabricaţie cu valoare 

adăugată mare, precum şi pentu stimularea activităţilor de dezvoltare a 

infrastrucurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, protecţia 

mediului. 

Rprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul consilier Adrian 

Pavel, a făcut o scurtă prezentare a prezentului proiect de lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
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  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.     

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 2 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 3 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 4 al proiectului 

de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanumitate de voturi.    

                                       

În urma dezbaterii, membri Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor şi membri Comisiei de privatizare 

din Senat au hotărât cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind 

reglementarea unor probleme financiare în anul 2005, să fie aprobat,în forma 

prezentată.  

 Domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Popa Cornel, 

Nicula Vasile – Cosmin, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara 

Nicolae, Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – 

Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu 

Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, 

Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au votat 

pentru. 

 Domnii senatori: Dina Carol, Fekete Szabo Andras Levente, Antonie 

Ştefan Mihail, Arion Viorel, Rădoi Ovidiu, Apostol V. Neculai, Lupoi Mihail, 

Rădescu Cristache, Toma Ion, Creţu Ovidiu, au votat pentru. 

 

PREŞEDINTE, 
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   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 

                   Anca Chiser 

         Expert:   

                                                                                       Graziella Segărceanu
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