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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 aprilie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie au fost prezenţi 21
deputaţi din totalul de 23 de membri.
Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar
domnul deputat Petru Godja a fost plecat în delegaţie externă.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au
fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. Audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia de ministru
al Economiei şi Finanţelor - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru
industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi
administrarea activelor statului, ai Comisiei economice, industrii şi servicii şi
ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din
cadrul Senatului.

II. Audierea domnului Ovidiu Ioan Silaghi, candidat la funcţia de ministru
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi
administrarea activelor statului, şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii
din cadrul Senatului.
III. ÎN AVIZARE:
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.211 din Legea nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007).
IV. DIVERSE:
Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de
2 aprilie, referitor la audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia
de ministru al Economiei şi Finanţelor, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei
pentru privatizare şi administrarea activelor statului, ai Comisiei economice,
industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital din cadrul Senatului.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai
Nicolae Tănăsescu, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din
Camera Deputaţilor.
Domnul deputat Mihai Nicolae Tănăsescu, preşedintele Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, a prezentat CV-ul candidatului la
funcţia de ministru al Economiei şi Finanţelor, domnul Varujan Vosganian.
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Domnul Varujan Vosganian, le-a explicat domnilor parlamentari din cele
şase Comisii de specialitate, reunite pentru a-l audia, că, dacă va fi noul ministru
al Economiei şi Finanţelor, va face calcule riguroase înainte de a reduce
contribuţiile sociale.
Referindu-se la Fondului Proprietatea, care nu a fost introdus în
exerciţiul bugetar din acest an, acesta fiind motivul tergiversării listării la Bursă,
candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Finanţelor, domnul Varujan
Vosganian a afirmat că, dacă legea va fi completată, listarea la Bursă se va
produce în ultimul trimestru din acest an, iar despăgubirile acordate acţionarilor
se vor cifra la 0,2-0,3% din PIB.
Domnul Varujan Vosganian, s-a referit în continuare, pe scurt, la
principalele priorităţi din domeniul de activitate al Ministerului Economiei şi
Finanţelor, la priorităţile următoarei perioade, în special în privinţa măsurilor
necesare în vederea compatibilizării bugetului naţional cu cel al

Uniunii

Europene.
Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
au adresat întrebări candidatului la funcţia de ministru al Economiei şi
Finanţelor, şi au solicitat unele clarificări referitoare la priorităţile domniei sale
în domeniului de activitate al MEF.
Domnul Varujan Vosganian a răspuns pe larg întrebărilor formulate de
membrii Comisiilor de specialitate şi a detaliat viziunea sa asupra obiectului de
activitate al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura
domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi Finanţelor.
În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi
2 abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura
domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi
Finanţelor.
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Pentru punctul 2 al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de 3
aprilie, referitor la audierea domnului Ovidiu Ioan Silaghi, candidat la funcţia de
ministru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei
pentru privatizare şi administrarea activelor statului, şi ai Comisiei economice,
industrii şi servicii din cadrul Senatului.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Iulian
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.
Domnia sa a prezentat pe scurt scopul acestei audierii, solicitând
domnului Ovidiu Ioan Silaghi să prezinte Comisiilor reunite experienţa
profesională pe care o consideră

semnificativă pentru a-l recomanda ca

ministru.
Domnul Ovidiu Ioan Silaghi a făcut o scurtă prezentare a studiilor de
specialitate economică pe care le-a urmat, precum şi a competenţelor sale
profesionale.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să îşi exprime satisfacţia că
unul dintre colegii domniei sale, care a lucrat în cadrul Camerei de Comerţ şi
Industrie este propus pentru funcţia importantă de ministru.
Domnia sa a subliniat faptul că aceste camere de comerţ şi industrie sunt
o adevărată pepinieră de oameni valoroşi, care, prin activitatea în aceste structuri
neguvernamentale dobândesc o experienţă profesională deosebit de utilă.
Domnia sa a dorit să ştie care este raţiunea conceperii în această formă a
ministerului, prin aducerea, într-un singur loc, a comerţului şi a întreprinderilor
mici si mijlocii.
Domnul Ovidiu Ioan Silaghi a răspuns că una dintre motivaţiile
conceperii în această formă instituţională a ministerului pentru care este
nominalizat la funcţia de ministru este tocmai, aducerea într-o singură instituţie
a activităţilor de comerţ, în prezent dispersate în diferite departamente
aparţinând mai multor ministere sau agenţii.
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Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a afirmat că, în acest
moment birocraţia se află în plină dezvoltare, pentru înregistrarea unei societăţi
cu răspundere limitată fiind necesare aproximativ 36 de avize.
Domnia sa a reamintit faptul că, la aprobarea iniţiativei legislative care
reglementează înfiinţarea acestor structuri, nu erau cuprinse atât de multe
documente şi avize, domnia sa neputând să îşi explice cum s-a ajuns la această
stare de fapt în prezent.
Domnul deputat Mircea Purceld l-a întrebat pe domnul Ovidiu Ioan
Silaghi dacă are în vedere modificarea acestei stări de fapt, în sensul
simplificării procedurilor necesare.
Domnul Ovidiu Ioan Silaghi a răspuns că are cunoştinţă despre această
stare de fapt, domnia sa fiind un susţinător al măsurilor de simplificare a
procedurilor de înfiinţare a acestor societăţi cu răspundere limitată, astfel fiind
încurajează libera iniţiativă, implicit crearea de locuri de muncă, plata taxelor
aferente către stat, care, inevitabil, vor duce la creşterea condiţiilor de viată ale
populaţiei, la crearea unui climat economic favorabil dezvoltării.
De asemenea, domnia sa a afirmat că susţine reîntoarcerea Registrelor
Comerţului în cadrul Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene.
În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura
domnului Ovidiu Ioan Silaghi la funcţia de ministru pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi
4 abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura
domnului Ovidiu Ioan Silaghi la funcţia de ministru pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 1, în avizare, al ordinii de
zi referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.211 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
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terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt iniţiativa
legislativă.
În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care supusă la vot, a fost
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri).
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 aprilie cu studiul şi dezbaterea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor
societăţi naţionale regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (PLx
181/2007), precum şi a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a
restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum
şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale (PLx 182/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
proiectelor de lege susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 aprilie cu studiul şi dezbaterea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi
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Privatizării în Industrie (PLx 164/2007), precum şi a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea
capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A (PLx
178/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA

Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Graziella Segărceanu
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