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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  17  şi 18 aprilie 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 17 februarie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 17 şi 18 aprilie au fost prezenţi 22 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Finanţelor: domnul Cătălin Doica - secretar de stat, domnul 

Alexandru Săndulescu - director general, domnul Sorin Găman – director 

general, doamna Liliana Mitre - director general adjunct, doamna Anca Bătrânu 

- director general adjunct, domnul Mihai Hură – director general adjunct, 

doamna Eugenia Costache - şef serviciu, reprezentantul Agenţiei Naţionale 

pentru Administrare Fiscală: doamna Valeria Nistor - director adjunct, 

reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Laszlo 

Gyerko – vicepreşedinte, reprezentanţii Consiliului Concurenţei, domnii Mihail 

Giugariu - consilier juridic si Ciprian Pilan – inspector, reprezentantul Casei de 

Administrator
Original



Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A., domnul Eugen Rădulescu      – 

preşedinte şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor, doamna Silvia 

Popeangă – director general, doamna Carmen Pop – consilier, doamna Camelia 

Şerban – director adjunct şi domnul Mihai Ionescu – director. 

 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 

un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa                 (Plx 

95/2007) - Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.       

2. Proiect 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., procedură de urgenţă (PLx 178/2007)                

- Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet 

de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 

Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 

reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din 

judeţul Constanţa - Comun cu Comisia juridică, de disciplină si imunităţi      (Plx 

48/2007). 

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, procedură de urgenţă (PLx 172/2007). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, procedură de 

urgenţă  (PLx 173/2007). 
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3. Proiect 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, procedură de urgenţă 

(PLx 181/2007). 

4. Proiect 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, procedură de urgenţă (PLx 182/2007). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare, 

procedură de urgenţă (PLx 194/2007). 

 

III. DIVERSE 

 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 17 aprilie cu dezbaterea punctului 

1, în avizare, al ordinii de zi. 

 

La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, procedură de 

urgenţă (PLx 172/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

general adjunct Mihai Hură a afirmat că proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca 
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obiect modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării cu legislaţia în 

vigoare a dispoziţiilor referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată şi taxa 

specială pentru autoturisme şi autovehicule. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), s-a hotărât 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

   La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind 

înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, procedură de urgenţă                

(PLx 173/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general adjunct Liliana Mitre a afirmat faptul că, în contextul intenţiei 

Guvernului de a asigura un mecanism eficient pentru creşterea capacităţii de 

absorbţie a fondurilor europene post-aderare, pe lângă alocările bugetare 

corespunzătoare prefinanţării, cofinanţării şi asigurării continuării finanţării în 

cazul indisponibilizării temporare a fondurilor europene, se doreşte crearea unui 

fond care să permită suplimentarea fondurilor necesare derulării proiectelor 

finanţate din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanţarea şi cofinanţarea 

acestora, atunci când prevederile bugetare sunt epuizate.   

Domnia sa a menţionat faptul că, se impune înfiinţarea în bugetul de stat a 

Fondului Naţional de Dezvoltare la dispoziţia Guvernului, în cadrul căruia să fie 

cuprinse trei subdiviziuni care să includă sume după cum urmează: sume 

destinate finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură; sume destinate 

finanţării necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, 

şi sume destinate suplimentării fondurilor necesare derulării unor 

programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene. 
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Domnia sa a subliniat faptul că, această iniţiativă izvorăşte şi din 

necesitatea evidenţierii şi creşterii transparenţei în utilizarea resurselor 

financiare provenite din procesul de privatizare, în contextul mai larg al 

asigurării transparenţei gestionării banului public. 

Domnia sa a menţionat faptul că, prezentul act normativ satisface condiţia 

de transparenţă faţă de contribuabili privind modul de mobilizare a resurselor şi 

modul în care acestea se cheltuiesc.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general adjunct Liliana Mitre a afirmat faptul că, urgenţa adoptării prezentului 

act normativ rezidă din necesitatea asigurării prompte şi transparente a finanţării 

proiectelor de investiţii în infrastructură, a necesităţilor provocate de 

retrocedarea/restituirea activelor imobiliare precum şi suplimentării fondurilor 

necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din 

fonduri europene, printr-un mecanism coerent care presupune utilizarea unor 

resurse financiare lichide, şi anume veniturile existente şi viitoare încasate din 

procesul de privatizare.  

Domnia sa a menţionat faptul că, destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu 

beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de 

finanţare corespunzătoare începând cu exerciţiul bugetar aferent anului 2007, în 

acest sens, veniturile din privatizare existente constituind surse de finanţare 

lichide şi utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele 

mai ieftine surse de finanţare avute la dispoziţie. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la litera b) a 

alineatului 1 al articolului 1, în sensul necesităţii eliminării acesteia,  întrucât 

există deja un organism, Fondul Proprietatea, care acordă despăgubiri juste şi 

echitabile în sensul reglementării cuprinse în litera b) din prezenta ordonanţă de 

urgenţă. Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi (4 

voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil, cu un amendament admis. 
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Cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 2 abţineri), s-a hotărât 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu un singur amendament admis. 

 

 

 

La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul 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, procedură de urgenţă (PLx 181/2007). 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Laszlo Gyerko a menţionat faptul că, prezentul act normativ 

reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele 

disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în baza programelor de 

restructurare şi reorganizare a societăţilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, 

la propunerea ministerelor de resort, sau a AVAS în condiţiile în care acestea au 

un program de restructurare şi reorganizare, sau numai program de restructurare 

sau de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăşească 

termenul de 31 decembrie 2008, sau după caz, termenul de 31 decembrie 2010 

pentru persoanele concediate din cadrul societăţilor aparţinând sectorului minier, 

conform Strategiei industriei miniere pentru perioada 2004 – 2010, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.615/2004. 

Domnia sa a menţionat faptul că, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă a 

Guvernului, persoanele disponibilizate prin concedieri colective, ca urmare a 

proceselor menţionate, vor beneficia de următoarele drepturi: la momentul 

concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, de o sumă egală 

cu un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a 

efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; indemnizaţie 
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de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; venit lunar de 

completare, stabilit o dată cu indemnizaţia de şomaj şi egal cu diferenţa dintre 

salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe 

baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul 

mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat 

concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul 

indemnizaţiei de şomaj. 

Domnia sa a spus că, sumele necesare pentru acordarea drepturilor 

prevăzute în prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, cele necesare anului 2007 încadrându-se în 

prevederile bugetului alocat pe anul 2007. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Laszlo Gyerko a menţionat faptul că, prezenta ordonanţă de 

urgenţă a Guvernului reglementează acordarea măsurilor de protecţie socială a 

persoanelor concediate colectiv de participarea pe toată perioada acordării 

venitului lunar de completare, la serviciile pentru stimularea ocupării şi formare 

profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 

în condiţiile legii.  

 Domnia sa a susţinut faptul că, adoptarea în regim de urgenţă a 

prezentului act normativ se impune în vederea asigurării atenuării impactului 

social al proceselor de restructurare şi reorganizare, protecţiei sociale a 

persoanelor concediate şi totodată în vederea asigurării realizării   unor activităţi 

necesare închiderii şi conservării minelor. 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

 
La punctul 4, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 
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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, procedură de urgenţă 

(PLx 182/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

general Sorin Găman a afirmat faptul că, prezenta ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului propune: acordarea venitului lunar de completare, până la expirarea 

perioadei prevăzute la art.8 alin.(2) egal cu jumătate din venitul lunar de 

completare stabilit potrivit  art.8 alin.(3), în acelaşi cuantum, pentru toate 

persoanele care se încadrează în muncă, indiferent de angajator; acordarea la 

momentul concedierii a unei sume egale cu de două ori  salariul mediu net pe 

economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat 

de Institutul Naţional de Statistică şi reducerea termenului de încheiere a 

contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată a salariatului cu 

societatea care va efectua concedieri colective de la 24 de luni la 12 luni.  

Domnia sa a menţionat faptul că, în vederea stopării avalanşei de 

potenţiali beneficiari este necesar a se stabili anumite condiţii de eligibilitate 

valabile pentru persoanele disponibilizate, astfel încât să fie atins scopul acestui 

act normativ. Astfel, prin modificarea articolului 4 se restrângere aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ numai la persoanele care au încheiate cu 

societatea contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. 

Domnia sa a mai menţionat faptul că, sumele necesare pentru acordarea 

drepturilor prevăzute în prezentul act normativ se suportă din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

general Sorin Găman a menţionat faptul că, adoptarea în regim de urgenţă a 

prezentei ordonanţe se impune datorită: necesităţii atenuării impactului generat 

de procesele de restructurare; eliminării inechităţilor generate de aplicarea 
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prevederilor ce reglementează măsurile menţionate, care ar putea conduce 

la  apariţia unor posibile tensiuni sociale în rândul persoanelor concediate în 

condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 ţinând seama de 

faptul că beneficiarii drepturilor prevăzute în actul normativ menţionat provin 

din sectoare importante, având calificări care nu îşi  mai regăsesc utilitatea în 

noul context al restructurării economiei, precum şi acordării în mod unitar, 

tuturor salariaţilor concediaţi colectiv, de măsuri de protecţie socială prevăzute 

în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2006, care a intrat în vigoare  la 

data de 1 februarie 2007.  

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

 
La punctul 5, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2006 privind unele 

măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare, procedură de urgenţă            (PLx 

194/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor,doamna director 

general adjunct Anca Bătrânu a afirmat faptul că, unii operatori economici cu 

capital majoritar de stat, deşi funcţionează în condiţii de eficienţă economică, nu 

pot să îşi desfăşoare activitatea în bune condiţii, întrucât situaţia lor financiară 

este grevată de mari datorii la bugetul consolidat al statului şi se confruntă cu 

probleme de blocaj financiar. Datoriile au fost create în perioadele anterioare, 

urmare a aplicării politicilor de protecţie socială, a derulării unor investiţii sau 

unor programe de susţinere a unor măsuri de protecţie socială, în special în 

domeniile minier, transporturi, agricultură, energetic şi al industriei de apărare. 

Domnia sa a menţionat faptul că, în scopul asigurării tarifelor reduse în 

domeniile mai sus amintite, tarife menţinute o bună perioadă de timp pentru 

asigurarea protecţiei sociale la consumatorii finali, unele societăţi comerciale au 
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înregistrat datorii către bugetul consolidat al statului, inclusiv datorii amânate, 

având termen de plată anul 2007 sau au fost subvenţionate. 

În ceea ce priveşte industria de apărare, reducerea treptată a capacităţilor 

de producţie şi imposibilitatea de a aplica imediat un program de restructurare 

care să nu afecteze politica de asigurare a capacităţilor de producţie necesare 

pentru siguranţa naţională, a condus la acumularea unor datorii către bugetul 

consolidat al statului la unele din aceste unităţi. 

Ca urmare, unii dintre aceşti operatori economici din domeniile minier, 

transporturi, agricultură, energetic şi al industriei de apărare au datorii mari către 

bugetul consolidat al statului datorită întârzierii restructurării. 

Domnia sa a adăugat faptul că, în urma schimbării operatorului comercial 

licenţiat de transport pe conducte al produselor petroliere s-au înregistrat mari 

datorii către bugetul consolidat al statului, operator ce se află în program de 

restructurare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor,doamna director 

general adjunct Anca Bătrânu a afirmat faptul că, necesitatea continuării în bune 

condiţii a activităţii, precum şi importanţa acestor unităţi, impune scutirea la 

plată a obligaţiilor datorate conform evidenţei fiscale sau evidenţei contabile a 

ministerului la data de 31 decembrie 2005, inclusiv cele aferente lunii decembrie 

2005 cu scadenţa în anul următor şi neachitate. 

Domnia sa a menţionat faptul că, în privinţa caracterului de urgenţă, 

acesta este justificat de necesitatea privatizării şi atragerii de investiţii, precum şi 

de prestarea de servicii de interes economic general de către societăţi 

comerciale, care impun măsuri urgente şi imediate pentru continuarea activităţii 

în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnii consilier juridic Mihail 

Giugariu a afirmat că, în cursul negocierilor cu Uniunea Europeană, statul român  

şi-a asumat obligaţia de a nu mai acorda facilităţi fiscale în afara celor asumate 

prin programele de privatizare, în conformitate cu cele reglementate prin 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Domnia sa a adăugat faptul că, în conformitate cu normele europene, nicio 

societate comercială nu poate să fie scutită de la plata datoriilor fără avizul 

Consiliului European.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce în Anexa la prezenta 

ordonanţă de urgenţă este evidenţiat codul unic de înregistrare pentru fiecare 

societate în parte şi nu sumele de bani de la care ar fi scutite societăţile 

comerciale evidenţiate.  

Domnia sa a afirmat faptul că, în Anexă sunt evidenţiate societăţi 

comerciale care nu ar trebui să se regăsească între cele scutite de la plata 

obligaţiilor datorate, conform evidenţei fiscale. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general adjunct Anca Bătrânu a spus că, în prezentul act normativ nu sunt 

evidenţiate  sumele de bani de la care ar fi scutite societăţile comerciale în cauză 

deoarece dacă ar fi fost precizate ar fi presupus limitarea la sumele respective.  

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat negativ. 

Cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri), s-a hotărât 

avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea punctului 1 şi 2, în fond, din 

ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi au fost conduse alternativ de către domnul deputat  Mihai Nicolae 

Tănăsescu, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi domnul 

deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare. 

 

 La punctul 1, în fond,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 
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economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa (Plx 95/2007) - Comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul preşedinte Mihai Nicolae Tănăsescu  a afirmat faptul că, 

propunerea iniţiatorilor nu ţine cont de faptul că, în cursul negocierilor cu 

Uniunea Europeană, statul român şi-a asumat obligaţia de a nu mai acorda alte 

facilităţi fiscale în afara celor asumate prin programele de privatizare, în 

conformitate cu cele reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

26/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnia sa a adăugat faptul că, potrivit art.15 din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, după 

depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament, pot fi aprobate acte 

normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor aprobate prin buget, 

numai în condiţiile în care iniţiatorii au prevăzut şi mijloacele necesare pentru 

acoperirea minusului de venituri. 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

de respingere a  prezentului proiect de lege. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi            (o 

abţinere), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator 

economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa. 

 

La punctul 2, în fond,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul 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., procedură de urgenţă (PLx 178/2007) - Comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. 

domnul preşedinte Eugen Rădulescu, a făcut o scurtă prezentare a istoricului şi 

organizării actuale a C.E.C. - S.A. precum şi a evoluţiei acestei bănci în 

societatea românească după 1990, insistând asupra faptului că din octombrie 
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2006, C.E.C. – S.A. a devenit membru deplin al Fondului de garantare a 

depozitelor în sistemul bancar, depozitele persoanelor fizice fiind garantate în 

conformitate cu dispoziţiile O.G. nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea 

acestui fond.  

Domnia sa a menţionat faptul că, C.E.C. - S.A. era membru al Fondului de 

garantare a depozitelor în sistemul bancar încă din 2004, dar numai pentru 

depozitele persoanelor juridice. 

Reprezentantul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 

domnul preşedinte Eugen Rădulescu a dorit să sublinieze faptul că, prin 

aprobarea majorării capitalului social al C.E.C. - S.A. cu suma de 500 milioane 

lei ar permite finanţarea activităţii de creditare, absolut necesară în condiţiile 

actuale ale unei competiţii acerbe între bănci, în scopul consolidării poziţiei 

C.E.C. - S.A. pe piaţa bancară internă.  

Domnia sa a mai adăugat faptul că, sursa de finanţare, pentru capitalizarea 

C.E.C. - S.A. este dată de disponibilităţile existente în soldul contului curent 

general al trezoreriei statului, obţinute în urma procesului de privatizare, cu 

aceeaşi sumă suplimentându-se cheltuielile bugetului de stat pentru 

recapitalizarea C.E.C. - S.A., totodată, veniturile din privatizare existente în 

contul curent al trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României 

constituie surse de finanţare extrabugetare, lichide şi utilizabile imediat, care nu 

au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finanţare avute la 

dispoziţie. 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

de aprobare a  prezentului proiect de lege. 

   Membrii celor două Comisii şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu majoritate 

de voturi (2 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare, proiectul 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. 
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Şedinţa Comisiei  a început în ziua de 18 aprilie  cu dezbaterea punctului 

3, în fond, al ordinii de zi în şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi au fost conduse alternativ de către domnul deputat  Ioan 

Timiş, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi domnul 

deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare. 

 

 La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% 

deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail 

Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea 

situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din judeţul 

Constanţa - Comun cu Comisia juridică, de disciplină si imunităţi                  (Plx 

48/2007). 

Şedinţa comună a fost suspendată datorită faptului că, la votul final, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu respecta cvorumul stabilit de 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, urmând ca votul final să se dea în 

următoarea şedinţă a celor două Comisii. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
         Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA 
 
 
 

          Consilier parlamentar: 
      Anca Chiser 

                              Expert parlamentar:   
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                                                                                              Graziella Segărceanu
                        

 15


	 
	PROCES VERBAL 

