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28 şi 29 martie 2006 

 

 

 Marţi,  21  martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. (Pl x 184/22.03.2006). 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

       

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

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.21/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. (Pl x 184/22.03.2006). 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, în sensul că, membri 

Consiliului Concurenţei să fie independenţi în exercitarea mandatului. 

Astfel, membri Consiliului Concurenţei sunt propuşi de Guvern şi numiţi 

de Preşedintele României, cu toate că, una dintre cerinţele foarte importante ale 

Uniunii Europene este independenţa totală a Consiliului Concurenţei faţă de 

Executiv. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 

organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a prezentei 

propuneri legislative. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că, în data de 27 

martie 2006, membri Comisiei au luat cunoştinţă de retragerea prezentei 

iniţiative de către domnul senator Dan Voiculesu, în calitate de iniţiator al 

propunerii legislative. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai precizat faptul că membri 

Comisiei nu au primit nici o notificare scrisă în acest sens din partea Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor şi pe cale de consecinţă, prezenta propunere 

legislativă va fi dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 28.03.2006. 

 În cadrul discuţiilor privind prezenta propunere legislativă s-a avut în 

vedere faptul că, adoptarea acestei iniţiative nu este  susţinută de  Guvern, 

care, prin punctul său de vedere, susţine că, dată fiind importanţa acestei 

iniţiative legislative, în contextul Capitolului 6 din acquis-ul comunitar– 

„Politica în domeniul concurenţei”, care ar putea determina activarea clauzelor 

de salvgardare specifice acestui capitol, orice modificare a Legii nr. 21/1996 

necesită avizul prealabil al Comisiei Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a iniţiativei legislative. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 

a propunerii legislative. 

 

Miercuri, 29 martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.207/2005 pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active 

ale statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 168/15.03.2006) 

 

          2.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 

                   Anca Chiser 

         Expert:   

                                                                                       Graziella Segărceanu
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