
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/ 421 /2.11.2006 

 

              Sinteza lucrărilor  şedinţei Comisiei  

din  zilele de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2006 

 

 

Marţi,  31 octombrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

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

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat,  Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 747/18.10.2006). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 privind modificarea Legii nr. 

109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională  (PLx 745/18.10.2006). 

  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru trecerea din proprietatea 

privată a statului  în proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ – S.A. şi a Casei de 

Economii şi Consemnaţiuni, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

630/04.09.2006). 

  4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de membri. Domnul 

deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei.  
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 Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 

Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză 

William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, 

Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu 

Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan 

– Dumitru, au fost prezenţi. 

 

 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, reprezentanţii ai Ministerului de Finanţe Publice: doamna 

Mioara Ionescu – consilier ministru şi doamna Stoinea Ileana – consilier superior şi domnul 

Gabriel Cârnu – consilier superior, reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 

Stat: domnul Sorin Vicol – preşedinte şi domnul Adrian Gurău – director general precum si 

reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei domnul Mihai Şeitan – 

secretar de stat şi doamna Cristina Stroe – inspector.  

 

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

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

82/1992 privind rezervele de stat,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

747/18.10.2006). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi are 

ca scop introducerea unor expresii cu conţinut economic, cu care se operează în cadrul 

activităţii, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, definirea rolului rezervelor de stat în 

realizarea intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea 

ţării în situaţii excepţionale, stabilirea unor obligaţii ce revin personalului Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat privind protecţia informaţiilor clasificate şi confidenţialitatea 

faptelor, informaţiilor şi documentelor de care iau la cunoştinţă. Sunt reglementate, totodată, 

şi unele aspecte referitoare la valorificarea creanţelor în scopul completării reglementărilor 
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existente, reglementarea modului de stabilire a produselor la care se constituie stocuri 

intangibile, împrospătarea şi nivelurile acestora, a modalităţilor de scoatere a produselor din 

rezervele de stat, precum şi corelarea cu prevederile Legii nr. 500/2000 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile comerciale 

aferente programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezervelor de stat. 

 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat,  domnul preşedinte 

Sorin Vicol a afirmat că modificările şi completările care se propun sunt justificate de nevoia 

instituirii unui cadru legal care să corespundă noilor cerinţe privind rezervele de stat ale 

României şi reglementează în principal următoarele: o mai  bună definire a rolului rezervelor 

de stat în realizarea intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru 

apărarea ţării, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, atentate 

teroriste, accidente industriale şi/sau nucleare, fenomene sociale, disfuncţionalităţi ale 

economiei şi conjuncturi externe; explicitarea unor termeni, precum şi clarificarea şi 

actualizarea noţiunilor existente în reglementările anterioare; stabilirea unor obligaţii ce revin 

personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat privind asigurarea 

protecţiei informaţiilor clasificate, a confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştinţă; reglementarea unor aspecte referitoare la valorificarea 

creanţelor, în sensul completării unor dispoziţii existente, prin stabilirea contractelor de 

împrumut, contractelor de vânzare-cumpărare şi a celor de schimb încheiate de unităţile 

teritoriale cu operatorii economici ca fiind titluri executorii, ceea ce va conduce la încasarea 

cu celeritate a acestora; reglementarea modului de stabilire a produselor la care se constituie 

stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestora, având în vedere modificările intervenite în 

competenţa unor instituţii; reglementarea modalităţilor de scoatere a produselor din rezervele 

de stat; corelarea prevederilor existente în Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat cu 

dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulteriore, cu privire 

la operaţiunile comerciale aferente  programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezerve 

de stat, de valorificare a cantităţilor de produse disponibile, precum şi de reîntregire a 

acestora; asigurarea cadrului legal pentru preschimbarea sortimentală a produselor în cadrul 

programului de împrospătare. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul consilier superior Gabriel 

Cârnu a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă a avizat favorabil prezentul proiect de lege. 
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 Domnul deputat Liviu Almăşan a formulat un amendament la articolul 54, acesta a 

fost aprobat de membrii Comisiei cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  

 

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Ministerului 

Finanţelor Publice au afirmat că susţin amendamentul formulat de domnul deputat Liviu 

Almăşan.  

  

 După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de dezbatere pe puncte a proiectului de lege. Propunerea a fost aprobată de 

membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

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

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege, care a fost 

aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul I al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 1 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 2 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 3 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 4 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 5 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 6 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 7 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 8 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 9 al proiectului de lege, cu  

un amendament admis, acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 10 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 11 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 12 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 13 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot punctul 14 al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul II al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul III al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul IV al proiectului de lege, 

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

  

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

acesta  fiind aprobat cu 22 de voturi pentru  şi 1 vot împotrivă.   

  

În urma dezbaterii, membrii Comisie au hotărât, cu 22 de voturi pentru  şi 1 vot 

împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, în 

forma adoptată de Senat, cu un amendament admis. 

 

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

urgenţă a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

41/2006 privind modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

745/18.10.2006). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea componenţei Consiliului 

Economic şi Social în sensul majorării numărului de membri care să constituie plenul 

Consiliului, astfel încât să fie asigurate atât participarea la lucrările CES-ului european, cât şi 

cvorum-ul de şedinţă al CES din România. 

 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei domnul secretar 

de stat Mihai Şeitan a subliniat că în ceea ce priveşte Consiliul Economic şi Social acesta este 

o instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în temeiul Legii nr. 

109/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării dialogului social la 

nivel naţional dintre patronat, sindicate şi Guvern şi a climatului de stabilire şi pace socială. 
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 Domnia sa a menţionat că membrii Comisiilor sesizate în fond au hotărât să  supună 

spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 privind modificarea Legii nr. 109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, dar iniţiativa legislativă a fost 

respinsă de Senat deoarece nu a fost întrunit numărul de voturi necesar adoptării acestei legi 

organice. 

 

Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei domnul secretar 

de stat Mihai Şeitan a subliniat că din necesitatea asigurării participării a câte 5 reprezentanţi 

ai organizaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional în 

cadrul Comitetului Economic şi Social European, se impune majorarea numărului de membri 

care să constituie plenul Consiliului Economic şi Social, astfel încât să fie asigurate atât 

participarea la lucrările Comitetului Economic şi Social European, cât şi cvorumul de şedinţă 

al Consiliului Economic şi Social din România.  

 

Domnia sa a precizat că în ceea ce priveşte Consiliul Economic şi Social, acesta  

urmează să fie compus dintr-un număr de 45 de membri, faţă de numărul de 27 de mebri cât 

prevedea Legea nr. 109/1997, numiţi de partenerii sociali după cum urmează: 15 membri 

numiţi, de comun acord, de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 15 

membri numiţi, de comun acord, de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional şi 

15 membri numiţi de Guvern.  

Domnia sa a mai precizat că în structura bugetului de stat pe anul 2007 sunt prevăzute 

fonduri pentru majorarea numărului de membri care vor constitui plenul Consiliului 

Economic şi Social.  

Membrii Comisiei au formulat un amendament la titlul proiectului de lege, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au formulat un amendament la articolul unic al  proiectului de lege, 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege, în forma iniţiatorului. Propunerea a 

fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, cu unanimitate de voturi, au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 

forma iniţiatorului, cu amendamente admise.  

  

La punctul 3 al ordinii de zi au fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru trecerea din proprietatea privată a statului  în proprietatea publică a statului 

a S.C. ROMGAZ – S.A. şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 630/04.09.2006). 

 

 Prezenta propunere legislativă are ca obiect  trecerea din proprietatea privată a statului în 

proprietatea publică a statului a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ,, Romgaz,, - S.A. şi a 

Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., prin adoptarea unor măsuri cu caracter 

excepţional, respectiv stoparea procesului de privatizare. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt propunerea legislativă şi a 

menţionat că membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  hotărât să propună  

plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative, iar în acest moment iniţiativa 

legislativă se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. 

 

Supusă la vot, propunerea de avizare negativă a iniţiativei legislative a fost aprobată  

cu 19 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare, cu 19 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă,  au hotărât avizarea negativă  a 

propunerii legislative pentru trecerea din proprietatea privată a statului  în proprietatea 

publică a statului a S.C. ROMGAZ – S.A. şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni.  
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Miercuri, 1 noiembrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor 

în regim duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx785/2006)  

 2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx780/2006).  

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

Joi, 2 noiembrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor 

în regim duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx785/2006)  

 2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx780/2006).  

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 

  
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  

           
 Expert:   

                                                                                                          Graziella Segărceanu 
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