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 Marţi,  12  septembrie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr.21/1996, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată.( Plx 555/2006).  

 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 

privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 

nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.( PLx 582/2006).  

 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea 
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procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi 

a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.       ( 

PLx 581/2006).  

 

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer  a fost plecat în delegaţie externă, 

iar domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările comisiei.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Monica Hampu – consilier superior, reprezentanţii 

Consiliului Concurenţei: domnul Mihai Berinde – preşedinte şi doamna Cristina 

Butacu – director, precum şi reprezentantul Agenţiei de Compensare pentru 

Achiziţii de Tehnică Specială, domnul Cristinel Tarara– preşedinte. 

   

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 

nr.21/1996, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.( Plx 555/2006).  

 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii concurenţei nr.21/1996, republicată. Noutatea reglementării constă în 

instituirea unor dispoziţii de natură să creeze cadrul legal astfel încât membrii 

acestei instituţii să-şi poată exercita mandatul în mod independent, autonom, 

fără influenţe din partea Guvernului sau a oricărei alte autorităţi a statului în 

luarea deciziilor prioritare la concurenţă şi la acordarea ajutoarelor de stat. 
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 Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai 

Berinde, a menţionat că nu susţine propunerea legislativă, argumentând că Legea 

concurenţei nr.21/1996 a fost adoptată ca o necesitate a economiei de piaţă 

pentru armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia Uniunii Europene, 

“concurenţa” fiind unul din capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. 

Totodată, cadrul legislativ în materie de concurenţă astfel cum acesta a fost 

armonizat cu cerinţele UE a permis şi determinat o aplicare eficientă a 

principiilor comunitare, conducând la înlăturarea activării clauzei de 

salvgardare, inclusiv prin progresele pe care le-a înregistrat Consiliul 

Concurenţei în activitatea sa, în special în ceea ce priveşte impunerea disciplinei 

în domeniul ajutorului de stat. Domnia sa a subliniat că, având în vedere aceste 

consideraţii, nu există practic raţiunea ca Legea Concurenţei să sufere o nouă 

modificare. 

 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

s-a referit la independenţa Consiliului Concurenţei, subliniind că în nici unul din 

ultimele două rapoarte nu au existat critici din partea Comisiei Europene, astfel 

cum, în mod greşit, se afirmă în expunerea de motive a iniţiatorului acestui 

proiect legislativ. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

s-a referit mai apoi, punctual, la această propunere legislativă, subliniind că 

aceasta nu respectă principiul comunitar în materia controlului concentrărilor 

economice, în sensul de a stabili un prag valoric la nivel mondial şi unul la nivel 

local, respectiv comunitar sau naţional, tendinţa la nivel european fiind aceea de 

a supune controlului autorităţilor de concurenţă numai acele concentrări 

economice care, prin capacitatea financiară a agenţilor economici implicaţi, pot 

avea un impact substanţial asupra pieţei. 

De asemenea, reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte 

Mihai Berinde a mai subliniat faptul că textul actual al legii prevede obligaţia 
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notificării unei operaţiuni de concentrare economică care operează în anumite 

condiţii, cum ar fi cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi, care 

trebuie să depăşească echivalentul în lei a 10 milioane euro şi să existe cel puţin 

2 agenţi economici implicaţi în operaţiune care să realizeze pe teritoriul 

României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în  lei a 

4 milioane euro.  

Reiese aşadar, a mai spus domnul preşedinte Mihai Berinde, că 

micşorarea pragurilor valorice existente în acest moment prin stabilirea unui 

prag valoric unic de 5 milioane euro nu corespunde principiilor şi cerinţelor 

comunitare, tendinţa fiind contrară, avându-se în vedere că nivelul pragurilor se 

va raporta numai la piaţa naţională, ci şi la cea europeană. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

s-a referit în continuare la punctele 2, 3 si 4 ale propunerii legislative, 

considerând ca raţiunea avută în vedere, aşa cum este aceasta evidenţiată în 

expunerea de motive, respectiv asigurarea independenţei autorităţii de 

concurenţă, nu se justifică.  

Domnia sa a conchis că modalitatea de organizare a autorităţii de 

concurenţă din România este similară cu cea a 19 din cele 25 de state membre 

ale Uniunii Europene, determinante fiind criteriile de competenţă profesională şi 

cele de reputaţie pe care trebuie să le îndeplinească cei numiţi, criterii prevăzute 

de Legea concurenţei în forma actuală.  

Pe de altă parte, revenirea la un număr de 10  membri, în loc de 7, aşa cum 

se propune prin proiectul de modificare a Legii concurenţei, nu e de natură să 

asigure o mai mare eficienţă a activităţii Consiliului Concurenţei, cu atât mai 

mult cu cât după aderare, o parte din competenţele autorităţii de concurenţă din 

România vor fi preluate de către Comisia Europeană. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

a adăugat referitor la criteriile de selecţie a membrilor Consiliului Concurenţei 

ce se doresc a fi introduse în Legea Concurenţei prin acest proiect de modificare, 
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la art.17 alineatul 7 acestea se regăsesc întocmai în forma actuală a legii la art.17 

alineatul 3, motiv pentru care nu este justificată propunerea actuală. 

De asemenea, reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte 

Mihai Berinde, a considerat nejustificată modificarea termenului în care deciziile 

Consiliului Concurenţei pot fi atacate la instanţa de fond, Curtea de Apel 

Bucureşti, în condiţiile în care, potrivit noii Legi a contenciosului administrativ 

nr.554/2004 termenul în care pot fi atacate actele administrative este de  6 luni.  

Domnia sa  a remarcat că, prin Tratatul Uniunii Europene, termenul în 

care aceste decizii pot fi atacate la instanţele europene este de 2 luni, prin 

termenul de 30 de zile existent în forma actuală a legii fiind asigurat dreptul 

părţilor interesate de a-şi pregăti acţiunea împotriva deciziilor Consiliului 

Concurenţei la instanţa de fond. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde 

a conchis că, ţinând seama de faptul că Legea Concurenţei nr.21/1996 

republicată, este conformă cu legislaţia comunitară, îndeplinind cerinţele 

Comisiei Europene cu privire la asigurarea independenţei autorităţii de 

concurenţă, consideră că nu este nici oportună şi nici justificată modificarea 

acesteia. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că despre Consiliul 

Concurenţei s-a discutat şi la momentul aprobării proiectului bugetului de stat pe 

anul 2006, moment în care toţi cei prezenţi au fost de acord că această instituţie 

funcţionează foarte bine, fiind în concordanţă cu legislaţia europeană în materie.  

  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca prezenta 

iniţiativă legislativă să fie avizată negativ, propunere care a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

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

a propunerii legislative.  

 

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

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 

referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.( PLx 

582/2006).  

 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul completării formelor de operaţiuni compensatorii posibil a fi realizate, 

pentru o mai bună desfăşurare a fazei finale de semnare a contractelor de 

compensare şi pentru fructificarea oportunităţilor care pot apărea în această fază, 

precum şi modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr.30/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 

achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

    

Reprezentantul Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică 

Specială, domnul preşedinte Cristinel Tarara a susţinut necesitatea adoptării 

acestui proiect legislativ, argumentând că Ordonanţa Guvernului nr.30/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 
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achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică si siguranţă naţională, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.19/2006, prevede la art. II alin. 2 ca 

“data de referinţă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 şi la art.19 

alin.1 din OUG nr.189/2002 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este a   30-a zi de la data 

intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.”  

De asemenea, reprezentantul Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de 

Tehnică Specială, domnul preşedinte Cristinel Tarara a menţionat că, la art.19 

alin 1 din OUG 189/2002 se prevede că acordurile de compensare aferente 

contractelor de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională vor fi semnate în cel mult 60 de zile de la data semnării contractului de 

achiziţie. Acest termen, datorită complexităţii activităţilor derulate, se dovedeşte 

uneori insuficient şi se impune lăsarea la dispoziţia preşedintelui Agenţiei a unei 

marje de prelungire a acestui termen de negociere, prelungirea cu 45 de zile fiind 

considerată suficientă.  

Domnia sa a mai menţionat că în privinţa acordurilor de compensare aflate 

în proces de negociere, se impune fixarea unui termen limită de semnare al 

acestora în a 45-a zi de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 

pentru prevenirea oricăror situaţii neprevăzute lăsarea la dispoziţia preşedintelui 

Agenţiei a unei marje de prelungire a acestui termen de negociere, prelungirea 

cu 30 de zile fiind considerată suficientă. În cadrul operaţiunilor compensatorii, 

o formă importantă de operaţiuni compensatorii o constituie investiţiile sau 

participaţiile la capitalul social al unor operatori economici. În OUG 

nr.189/2002 deşi era menţionată această formă de operaţiuni compensatorii, nu 

era clar explicitată. 

    Reprezentantul Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică 

Specială, domnul preşedinte Cristinel Tarara a precizat că, la art.8 din OUG 

nr.189/2002 se prevede că Agenţia este finanţată de la bugetul de stat, prin 

bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru o perioadă de un an de la 

începerea activităţii, ulterior autofinanţându-se. Dat fiind faptul că, în primul an 
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s-a refăcut cadrul legal pentru derularea corespunzătoare a operaţiunilor 

compensatorii şi, în fapt primele acorduri compensatorii se semnează în acest an 

şi totodată, la început, încasările aferente acordurilor nu sunt corespunzătoare 

derulării activităţii Agenţiei, se impune prelungirea perioadei de finanţare de la 

bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cel puţin 

până la sfârşitul anului 2006.  

Deoarece perioada de finanţare de la bugetul de stat a încetat la 28 

februarie 2006, pentru buna funcţionare a activităţii Agenţiei asigurarea sursei 

de finanţare are caracter de maximă urgenţă. Având în vedere faptul că toate 

aceste elemente afectează continuarea activităţii Agenţiei şi că se impune 

asigurarea imediată a surselor de finanţare pentru Agenţie şi luând în considerare 

că realizarea modificărilor susmenţionate printr-un proiect de lege în procedură 

de urgenţă ar presupune un interval de timp mare care ar afecta derularea 

corespunzătoare a activităţii Agenţiei, s-a recurs la soluţia promovării unei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca  proiectul 

de lege să fie avizat favorabil, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, 

reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor 
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comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 

locale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.( PLx 581/2006).  

 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

completarea cu un nou alineat a art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare 

a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul de a beneficia 

de prevederile acestui act normativ persoanele preluate prin protocol după data 

de 1 ianuarie 2005 de către societăţile comerciale potrivit dispoziţiilor actelor 

normative în vigoare, precum şi cele preluate de societăţile comerciale şi regiile 

autonome ca urmare a divizării societăţilor prevăzute la art.1 din această 

ordonanţă de urgenţă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a proiectului 

de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că în baza prevederilor art.6 

din OUG nr.37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de 

transport prin conducte al produselor petroliere, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.24/2005, personalul aferent activităţii de transport al produselor 

petroliere încadrat la Societatea Comercială „Conpet” SA s-a preluat de către SC 

„Petrotrans” SA Ploieşti cu data încheierii protocolului de predare-primire.  

 

 Domnul deputat Iuliu Nosa a formulat un amendament la punctul 1 al 

ordonanţei de urgenţă, în sensul modificării termenului de 31 ianuarie 2006 cu 

cel de 31 august 2006 pentru a putea beneficia de prevederile acestei ordonanţe 

de urgenţă şi angajaţii societăţilor comerciale,  supuşi  concedierilor colective 

până la această dată. Amendamentul a fost aprobat de Comisie cu unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să fie avizat favorabil cu un amendament admis, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis. 

 

  

 Miercuri, 13 septembrie 2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiu si dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

(PLx 369/25.04.2006) 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

 
Consilier: 

                   Anca Chiser 
           Expert:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
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