
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/29/15.02.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

14 şi 15 februarie 2006 

 

 Marţi,  14  februarie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional convenit prin Note verbale schimbate între Ministerul 

Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica 

Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al 

Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi respectiv la Tirana 

la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 11 mai 1994 , Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. (PLx 9/2006) 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (PLx 673/2005) 

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 de 

membri. Domul deputat Nicolae Bara fiind absent de la lucrările Comisiei. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Administrator
Original
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Finanţelor Publice: domnul Gabriel Cârnu – expert precum şi reprezentanţii 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat: domnii Sorin Vicol – preşedinte 

şi Adrian Gurău – director general. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

           

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

fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional convenit 

prin Note verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi 

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului 

României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la 

Bucureşti la 26 mai 2005 şi respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru 

modificări aduse la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 

Bucureşti, la 11 mai 1994 , Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

(PLx 9/2006) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea înţelegerii 

convenite, sub formă de Protocol adiţional, realizat prin Notele verbale 

schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul 

Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele guvernelor celor două 

state, care au fost transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv la Tirana, la 

15 iulie 2005, prin care se aduc modificări la Acordul între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 11 mai 1994. Acordul căruia i se aduc 

amendamentele a fost ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 

107/1994.   

 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a făcut o scurtă 

prezentare a proiectului de lege. 

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a menţionat faptul că 

prevederile prezentului Protocol Adiţional au în vedere atât repectarea 
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angajamentelor asumate cât şi aplicarea art. 307 al Tratatului instituind 

Comunitatea Europeană, care prevede obligaţia statelor membre de a adopta 

măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităţilor cu drept comunitar 

existente în tratatele la care acestea sunt parte. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a mai menţionat faptul 

că, noile amendamente modifică, în conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele 

prevederi care ar putea ridica aspecte de incompatibilitate şi care se referă în 

principal la: criteriile de performanţă, acordarea tratamentului nediscriminatoriu, 

tratamentului naţional şi clauzei naţiunii celei mai favorizate, transferurile de 

capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului comunitar. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a subliniat faptul că, 

prevederile principale cuprinse în Protocolul Adiţional se referă la: definiţia 

termenului ,,teritoriu’’ în ceea ce priveşte fiecare Parte Contractantă; excepţia de 

la acordarea tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate, 

posibilă în cazul în care, pentru respectarea normelor comunitare, este necesară 

impunerea de restricţii privind investitorii sau investiţiile acestora în anumite 

sectoare, potrivit anumitor criterii de performanţă care stabilesc condiţiile de 

acordare a unui avantaj; excepţia referitoare la limitarea acordării tratamentului 

nediscriminatoriu, al tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai 

favorizate în cazul avantajelor ce decurg din apartenenţa la o uniune vamală, 

economică sau monetară, piaţa comună sau zona de comerţ liber; posibilitatea 

impunerii de restricţii privind transferurile de capital astfel încât să nu se aducă 

prejudicii intereselor Comunităţii Europene; introducerea unei noi clauze privind 

posibilitatea amendării/denunţării Acordului înainte de expirarea perioadei curente 

de valabilitate în funcţie de evoluţia ulterioară a dreptului comunitar; precum şi 

modalitatea de intrare în vigoare a Protocolului Adiţional. 

 

 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. 



 4

  Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot titlul 

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

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul unic al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul I al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

   Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul II al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul III al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul IV al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul V al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

articolul VI al proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

  Preşedintele Comisiei, domnul deputat 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 să propună spre dezbatere şi 

adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional convenit prin Note verbale schimbate între Ministerul 

Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica 

Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al 

Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi respectiv la Tirana 

la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a 

investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 11 mai 1994, în forma prezentată. 
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 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, 

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 în fond 

a proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind 

rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 673/2005) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei c) a art. 

5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a subliniat faptul că, instituţia pe care o reprezintă nu 

susţine prezentul proiect de lege, deoarece actul normativ se referă la programul 

de împrospătare a mai multor produse. Programele anuale de împrospătare a mai 

multor produse au caracter secret, acestea conţinând multe alte produse 

neagricole, care nu intră în competenţa Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. Aşa cum este redactat proiectul de lege, orice categorie de 

produs care se reîmprospătează ar trebui avizat de ministerul de resort, ceea ce ar 

îngreuna foarte mult procesul, fiecare produs având un termen specific, propriu 

de reîmprospătare.  

Din nou, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, 

domnul preşedinte Sorin Vicol, a insistat asupra caracterului secret al 

produselor. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, s subliniat faptul că, dacă această discuţie se rezumă la 
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piaţa grâului, poate face precizarea că intervenţia ANRS nu are relevanţă pe 

piaţa grâului din România. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a dorit să sublinieze faptul că ANRS discută cu 

ministerele de resort şi are contacte permanente cu reprezentanţii industriei de 

panificaţie. Termenul de păstrare al produselor este orientativ, responsabilitatea 

apartinând în totalitate ANRS. Aşa cum a reacţionat prompt, în cazul unor 

calamităţi, cum a fost de exemplu  cazul inundaţiilor din acest an. Administraţia 

Naţională a Rezervelor de Stat a scos din rezervele de stat cantităţi de ulei, 

zahăr, grâu. În acest caz, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

şi-a dat avizul numai pentru produsul grâu. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a întrebat  reprezentantul Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat dacă ar fi de acord cu această modificare în 

condiţiile în care punctul  c) ar fi reformulat numai pentru produsul grâu.  

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a spus că susţine în continuare respingerea acestui 

proiect de lege, deoarece responsabilitatea totală revine ANRS, ceea ce exclude 

avizarea de către alte instituţii.  

Domnul deputat Cosmin Nicula a spus că în art. 5 din Legea 82/1992 

există un nomenclator de produse al rezervei naţionale şi nu înţelege de ce se 

vorbeşte numai despre grâu. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale nu trebuie să-şi dea avizul pentru produsele petroliere. Deoarece  

programele anuale de împrospătare a mai multor produse au caracter secret, 

această Administraţie Naţională a Rezervelor de Stat nu trebuie să fie 

subordonată Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Secretarul Comisiei, domnul deputat Cosmin Nicula a menţionat că o să 

voteze împotriva acestui proiect de lege. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a subliniat faptul că 

din art.2 al Legii 82/1992 privind rezervele de stat, reiese faptul că ANRS este 



 7

în subordinea Guvernului, deciziile fiind luate tot de Guvern. În şedinţele de 

Guvern se discută şi se iau decizii, iar acest proiect de lege este inutil.  

Domnul deputat Emil – Radu Moldovan a dorit să ştie de ce este necesar 

să se mai ceară un aviz în plus dacă tot se vorbeşte de descentralizare. 

Domnul deputat Emil – Radu Moldovan a menţionat că o să voteze 

împotriva acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a spus că nu cunoaşte să fii existat o 

reducere a preţului pe piaţă datorită rezervelor statului.  

Domnul deputat Bogdan Pascu a  mai spus că acest proiect de lege nu are 

caracter de generalitate. 

  

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

dezbaterea pe articole a prezentului act normativ. 

 Domnul deputat Bogdan Pascu a propus respingerea proiectului de lege. 

  

 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea domnului deputat Bogdan Pascu.  

 

Cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă  şi 3 abţineri, a fost admisă 

propunerea domnului deputat Bogdan Pascu de respingere a proiectului de Lege 

pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat.    

           

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

– Cosmin, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, 

Godja Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica 

Ion, Alin Teodorescu, Zamfirescu Dan – Dumitru, Pascu Bogdan, au votat 

pentru adoptarea propunerii domnului deputat Bogdan Pascu, de respingere a 

proiectului de lege  



 8

Domnii deputaţi: Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Lakatos Petru, 

Racoceanu Viorel, Sandu Gabriel, au votat împotriva admiterea propunerii 

domnului deputat Bogdan Pascu, de respingere a proiectului de lege. 

 Domnii deputaţi: Popa Cornel, Gerea Andrei – Dominic, Ursărescu 

Dorinel, s-au abţinut. 

 

 

Miercuri, 15 februarie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind procedura insolvenţei, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 23/2006) 

          2.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 39 deputaţi din totalul 48 

de membri. Domnul deputat Nicolae Bara, membru al Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a absentat. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Alice Drăghici – director adjunct, precum şi 

reprezentanţii Ministerului Justiţiei: doamna Claudia Roşianu – consilier juridic, 

domnul Katalin Kibedy – secretar de stat,  doamna Speranţa Munteanu – 

consultant (director - PriceWaterHouseCoopers), şi doamna Irina Sarcane – 

consultant (Senior Manager - PriceWaterHouseCoopers). 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Mihai Tudose,  preşedintele  

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de domnul Florin 

Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind procedura 

insolvenţie, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 23/2006) 

Proiectul de lege are ca obiect reformarea procedurii reorganizării 

judiciare şi a falimentului prin adoptarea unui nou act normativ privind 

procedura insolvenţei, având în vedere concluziile Raportului Comisiei 

Europene cu privire la progresele înregistrate de România în cursul anului 2004 

în procesul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit cărora sistemul românesc 

nu prevede ,,mecanisme eficiente pentru ieşirea de pe piaţă a operatorilor 

economici’’. 

Domnul deputat Daniel Buda a propus amânarea proiectului legislativ, 

deoarece acest act normativ este de mare interes naţional şi drept urmare trebuie 

analizat în profunzime. 

Presedintele Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare, 

domnul deputat Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

proiectului legislativ cu o săptămână, urmând să se înainteze Biroului Permanent 

o adresă de solicitare a amânării termenului. Propunerea a fost votată cu 

unanimitate de voturi. 

Şedinţa comună va avea loc miercuri, 22 februarie 2006. 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin 

Kibedy a fost de acord cu propunerea de amânare a proiectului de lege cu o 

săptămână. 

Vicepreşedintele Comisiei Juridice, de disciplină si imunităţi, domnul 

Cornel Ştirbeţ va asigura legătura cu Ministerului Justiţiei. 

Au fost desemnaţi 4 deputaţi din cadrul fiecărei Comisii, care se vor 

ocupa de amendamentele la acest proiect legislativ. 

Membri subcomisiei de raportori sunt următorii deputaţi: Traian Dobre, 

Petre Ungureanu, Mircea Grosaru şi Augustin Zegrean – membri ai Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi  Nicula Vasile – Cosmin, Lakatos Petru, 
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Sandu Gabriel, Nosa Iuliu - membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 

  

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 

                   Anca Chiser 

         Expert:   

                                                                                       Graziella Segărceanu
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