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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 21, 22, 23 şi 24 mai 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 21 mai 2007.
La lucrările Comisiei din zilele 21 şi 22 mai 2007 au fost prezenţi 22
deputaţi din totalul de 23 membri iar în zilele de 23, respectiv 24 mai a.c. au
fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23.
Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei.
Domnul deputat Alin Teodorescu a absentat de la lucrările Comisiei în
data de 23, respectiv 24 mai a.c., fiind în deplasare externă.
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, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor: domnul Corneliu Condrea – director general adjunct,
doamna Florea Gheorghina – director, reprezentantul Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale: doamna Aghergheloaiei Ştefana – secretar
general şi doamna Doina Păuna – director, repezentantul Comisiei Naţionale de

Prognoză: doamna Teodorescu Veronica – vicepreşedinte, precum şi în calitate
de iniţiator: domnul Gavrilă Vasilescu, senator P.C.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
Luni, 21 mai 2007
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative
pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale
bancare la care statul este acţionar cu modificările şi completările ulterioare,
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Marţi, 22 mai 2007
I. ÎN FOND:
1. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 227/2007).
II. ÎN AVIZARE:
2. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în

favoarea pensionarilor cu venituri reduse, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (PL-x 311/2007).
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3. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 383/2007).
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
Naţionale a Petrolului 'Petrom' - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr.1148 din 06.12.2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,
(PL-x 384/2007).
III. DIVERSE
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 mai a.c. cu dezbaterea
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (PL-x 227/2007).
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea
Secretarului General al Guvernului, propunând spre abrogare Hotărârea
Guvernului nr. 757/2003, apreciată a nu mai corespunde modificărilor aduse
prin numeroase acte normative adoptate după intrarea în vigoare a acesteia.
Doamna vicepreşedinte Veronica Teodorescu,

în calitate de

reprezentant al Comisiei Naţionale de Prognoză, a făcut o scurtă prezentare a
proiectului de lege.
În urma discuţiilor s-a concluzionat faptul că invitaţia care a fost
trimisă din partea comisiei nu a fost luata in considerare, doamna vicepreşedinte
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Veronica Teodorescu prezentandu-se pentru un alt proiect care nu era înscris pe
ordinea de zi a comisiei.
Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să sublinieze
faptul că prezenţa domnului preşedinte al Comisiei Naţionale de Prognoză la
aceste discuţii este esenţială, solicitând ca pe viitor să fie aduse toate
documentele solicitate de membrii comisiei în sedinţele anterioare, precum şi
onorarea invitaţiei la discuţiile din cadrul şedinţelor comisiei.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat faptul că la şedinţa
comisiei din data de 8 mai 2007 la solicitarea domnului Ion Ghizdeanu,
preşedinte al Comisiei Naţionale de Prognoză, s-a amânat cu 2 săptămâni
dezbaterile asupra proiectului de lege. Motivaţia amânării a fost existenţa unui
proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se stabileşte o nouă subordonare a
Comisiei Naţionale de Prognoză, aceasta urmând să treacă din subordinea
Guvernului (coordonarea Secretarului General al Guvernului) în subordinea
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Domnia sa a mai subliniat faptul că, în urma acestei solicitări, Biroul
Permanent a aprobat prelungirea termenului până pe data de 22 mai 2007.
Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că, deşi în data de 21 mai 2007
a fost trimisă invitaţia comisiei (cu confirmare de primire) către Comisia
Naţională de Prognoză, prin care se specifica foarte clar proiectul de lege ce
trebuie prezentat şi susţinut în faţa membrilor comisiei, respectiv proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, (PL-x 227/2007), doamna
vicepreşedinte Veronica Teodorescu a afirmat că nu a primit invitaţia şi prin
urmare nu ştie să susţină proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 22/2007. De asemenea, doamna vicepreşedinte Veronica
Teodorescu, nu a ştiut să răspundă întrebărilor domnilor deputaţi cu privire la
proiectul de lege. Datorită răspunsurilor nesatisfăcătoare primite, domnii
deputaţii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu 2 săptămâni a
dezbaterilor asupra proiectului de lege.
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Domnul preşedinte Mihai

Tudose a supus la vot propunerea de

amânare cu două săptămâni a discuţiilor asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale de Prognoză.
Propunere care supusă la vot a fost aprobată cu unanimitate de
voturi, de către membrii comisiei.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca la viitoarele
şedinţe ale comisiei, nivelul de reprezentare din partea iniţiatorilor să fie numai
la nivel de şef de instituţie.
Domnul preşedinte Mihai Tudose în urma celor întâmplate a solicitat
să fie trimisă o notă de informare din partea Comisiei de politică economică,
reformă şi privatizare către Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul,
Secretariatul General al Guvernului precum şi către Cancelaria PrimuluiMinistru.
II. ÎN AVIZARE:
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu
venituri reduse, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
311/2007).
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei
taxe de solidaritate socială în procent de 1% din profitul anual al fiecărui
operator economic cu o cifră de afaceri anuală mai mare de 100.000 Euro, în
scopul

creşterii cuantumului pensiilor mai mici decât salariul minim pe

economie.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu, în calitate de iniţiator, a făcut o
scurtă prezentare a proiectului de lege.
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Domnia sa a afirmat faptul că accentuarea diferenţei de nivel de trai
între păturile sociale distruge solidaritatea socială şi reduce capacitatea societăţii
româneşti de a face faţă cerinţelor integrării în Uniunea Europeană. Principiul
solidarităţii sociale prevede că întreaga comunitate participă la sprijinirea
persoanelor care nu îşi pot asigura singure nevoile sociale. În virtutea acestui
principiu, iniţiativa urmăreşte întărirea solidarităţii sociale prin implicarea
operatorilor economici care de-a lungul timpului au prosperat şi au obţinut
profit. Programul de solidaritate socială presupune instituirea unei taxe de
solidaritate socială aplicată operatorilor economici, persoane juridice plătitoare
de impozit pe profit. Cuantumul taxei de solidaritate socială este de 1% din
profitul anual al fiecărui operator economic, plătitor de impozit pe profit, cu o
cifră de afaceri mai mare de 100.000 Euro şi se plăteşte anual. Sumele acumulate
prin plata taxei de solidaritate socială se constituie ca sursă a bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru creşterea cuantumului tuturor pensiilor mai
mici decât salariul minin pe economie.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director
Florea Gherghina a afirmat faptul că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine
acest proiect de lege, datorită faptului că instituind această taxă de solidaritate
socială s-ar creea mai multe probleme la bugetul statului. Bugetul de asigurării
sociale şi pensii are o strategie proprie deja stabilită, cu anumite priorităţi care
trebuie respectate, introducerea acestei taxe ducând la dezechilibrarea bugetului,
la creşterea inflaţiei şi implicit la scăderea veniturilor la bugetul de stat.
Reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, doamna secretar general Ştefana Aghergheloaiei, a precizat că acest
proiect nu este susţinut în forma prezentată, nici de Casa Naţională de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale, deoarece ar duce la un grad de fiscalitate
ridicat, încalcându-se principiul contribualităţi, iar aplicarea unei

taxe de

solidaritate socială aplicată anumitor categorii de operatorii economici nu este în
concordanţă cu politicile din programul de Guvernare privind mediul de afaceri.
Astfel, printre obiectivele fixate figurează şi relaxarea fiscală, iar ca măsură
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pentru atingerea acestei ţinte strategice este prevăzută reducerea graduală a
cotei de impozitare pentru contribuţiile la fondurile sociale începând cu anul
2006.
Reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale, doamna secretar general Ştefana Aghergheloaiei, a mai
precizat faptul că

o altă problemă cu privire la această taxă o constituie

periodicitatea colectării taxei precum şi resursele necesare pentru a colecta
această taxă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie estimativ care ar fi
nivelul la care se ridică suma de bani care urmează a fi colectată de la operatorii
economici conform acestui proiect.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director
director Florea Gheorghina, a spus că nivelul la care se ridică această sumă este
de 18.595 milioane RON.
Reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, doamna secretar general Ştefana Aghergheloaiei a dorit să-şi exprime
părerea cu privire la această sumă, afirmând că este o sumă mică comparativ cu
bugetul de asigurări sociale.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că în urmă cu o săptămână
în cadrul şedinţei comisiei s-a stabilit de comun acord cu iniţiatorii acestui
proiect să se formuleze un amendament care să prevadă modul în care veniturile
să fie folosite în interesul pensionarilor, prin cadouri de sărbători, etc.
Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, a dorit să ştie cu
aproximaţie cât din suma care a fost estimată va reveni unui pensionar.
Reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, doamna secretar general Ştefana Aghergheloaiei a precizat că în
momentul actual există 4 milioane de pensionari, din care 3 milioane sunt
pensionari cu pensii mai mici decât salariul minim pe economie şi 1 milion de
pensionari „agricultori” cu pensii mici.
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Domnul senator Gavrilă Vasilescu în calitate de iniţiator a menţionat
că la elaborarea prezentului proiect de lege s-a luat în calcul şi dezvoltarea
economică a ţării. De asemenea, iniţiatorul a spus că din punct de vedere tehnic
ar trebui elaborate norme metodologice de către specialiştii din Guvern, iar
pentru acest lucru s-au pus la dispoziţie 3 luni. Iniţiatorul a menţionat că, în
cazul în care se solicită, printru-un amendament, ca prezenta lege să fie aplicată
pentru o perioadă mai mare de 3 ani, respectiv 5 ani, este de acord cu acesta.
Domnul deputat Petru Lakatos a amintit faptul că în urmă cu o
săptămână s-a stabilit că vor fi aduse argumente şi propuneri concrete, iar că
acest lucru revine ca obligaţie iniţiatorilor, împreună cu dreptul de a susţine
proiectul iniţiat. De asemenea, domnul deputat Petru Lakatos a propus să fie
solicitat şi punctul de vedere al Federaţiei Naţionale a Patronatelor.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu în calitate de iniţiator, a afirmat că
nu avea la cunoştinţă faptul că proiectul de lege s-a discutat săptămâna trecută în
cadrul Comisiei de politică economică, reformă şi privatizare.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat faptul că, în urmă cu o
săptămână, în şedinţa din cadrul comisiei s-a prezentat, în vederea susţinerii
iniţiativei legislative, domnul deputat Dragoş Dumitriu- cu împuternicire din
partea iniţiatorilor prezentului proiect de lege din grupul P.C. În şedinţa trecută
s-a stabilit şi amânarea prezentului proiect de lege pentru o săptămână, în
vederea formulării unor amendamente care să ajute la aplicarea şi instituirea
acestei taxe de solidaritate socială, pentru ajutorarea pensionarilor.
Domnul deputat Bogdan Pascu a dorit să sublinieze faptul că prin
acest proiect de lege se caută găsirea unei formule de ajutorare a pensionarilor
care nu reuşesc să îşi rezolve problemele sociale singuri, menţionând totodată
faptul că nu va exista niciodată o situaţie care sa se plieze perfect pe problemele
existente ale oamenilor. Domnul deputat Bogdan Pascu a precizat că, datorită
faptului că varianta propusă de iniţiatori are în acest moment o problemă
tehnică care trebuie rezolvată, ar trebui să se acorde Guvernului o perioadă în
care să poată aduce amendamentele necesare.
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că se
doreşte căutarea unui alt tip de ajutorare pentru pensionari în plus faţă de pensie.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director
Florea Gheoghina a afirmat că această taxă reprezintă o sporire de sarcini fiscale
pentru contribuabili. A mai afirmat faptul că din punct de vedere fiscal acest
proiect de lege nu este susţinut de instituţia pe care o reprezintă, precizând de
asemenea că profitul operatorilor economici nu are nici o legătura cu sistemul
de pensii din România.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu în calitate de iniţiator, a solicitat
amânarea cu o săptămână a dezbaterilor asupra prezentului proiect în scopul
aducerii unor modificări acestei iniţiative, concretizate în amendamente.
Domnul preşedinte Mihai Tudose, a supus la vot această solicitare.
Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 22 mai a.c., cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege pentru o
săptămână.
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 383/2007).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea unor
prevederi din Legea petrolului nr.238/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.535 din 15 iunie 2004. Textele propuse pentru abrogare se
referă la dobândirea dreptului de folosinţă asupra terenului necesar operaţiunilor
petroliere, prin vânzare – cumpărare (art.6 lit. a)), derogarea cu privire la
condiţiile de organizare şi desfăşurare a apelului public de ofertă, a criteriilor de
selectare şi desemnare a câştigătorului (ar.30 alin.(8)), posibilitatea de a
transfera drepturile dobândite şi obligaţiile asumate ale unui titular de acord
petrolier (art.34), precum şi valabilitatea unui acord petrolier (art.61 alin.(1))
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea a făcut o scurtă prezentare a prezentei
propunerii legislative.
Contrar prevederilor Constituţiei României şi a Legii nr. 213/1998, în
Legea petrolului la art.6, lit. a) s-a prevăzut că dreptul de folosinţă a terenurilor
necesar efectuării operaţiunilor petroliere se poate dobândi, în primul rând, prin
vânzarea-cumpărarea terenurilor. Pentru atingerea acestui obiectiv în Legea
petrolului la art. 30, alin 8 s-a introdus o derogare de la legislaţia privind regimul
concesiunilor. Mai mult, prin art.43 din Legea petrolului s-a creat cadrul juridic
pentru ca titularul unui acord petrolier să poată transfera altei persoane juridice
drepturile dobândite şi obligaţiile asumate.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea a afirmat faptul că instituţia pe care o
reprezintă nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. Reprezentantul
Ministerului Economiei şi Finanţelor a spus precizat faptul că, cele patru
prevederi propuse a fi abrogate prezintă o importanţă deosebită în economia
actului normativ, fiind impuse atât din considerente de practică în domeniul
petrolier, cât şi de necesitatea dezvoltării acestui sector al economiei româneşti.
De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor a
spus că art. 6 lit a) din Legea nr.238/2004 nu reglementează, aşa cum greşit se
afirmă în Expunerea de motive, terenuri proprietate publică, ci terenuri aflate în
circuitul civil; această normă juridică are un caracter dispozitiv, operaţiunea
juridică având sediul materiei în alte acte normative cadru. În ceea ce priveşte
procedura de selectare a titularului acordului petrolier, aceasta este în deplină
concordanţă cu prevederile constituţionale, fiind în conformitate cu Directiva
94/22/CE.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea legislativă.
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În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei, au
hotărât, cu

20 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, avizarea

negativă a prezentei iniţiative legislative.
La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.555 din 02.12.2004
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului
'Petrom' - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din
06.12.2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 384/2007).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.
555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a
Petrolului ’’Petrom’’ – S.A. Bucureşti care, în viziunea iniţiatorului ar conduce
la îmbunătăţirea condiţiilor de privatizare a acestei societăţi naţionale, prin
stabilirea unui termen maxim 90 de zile pentru renegocierea contractului de
privatizare, a nivelului redevenţei de 90 – 95%, precum, şi prin păstrează
acţiunii de aur la OMV-Petrom de către statul român.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea, a făcut o scurtă prezentare a propunerii
legislative.
Domnia sa a afirmat faptul că în anii 2000-2004 s-a urmărit de către
Guvern finalizarea privatizării Societăţii Petrom, prin numirea Comisiei de
privatizare, Comisiei de negociere şi alegerea celor trei firme de consultanţă
străine pe probleme tehnice, juridice şi respectiv, de mediu. În acea perioadă
consultantul Guvernului, Banca de investiţii Credit Suisse First Boston, a
certificat stocuri în valoare de 13.121 miliarde de lei vechi şi un numerar de
aproximativ 160 milioane euro.
Domnia sa a mai dorit să sublinieze faptul că prin contractul de
privatizare, încheiat între OMV şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, Guvernul
s-a angajat faţă de investitorul austriac că va modifica Legea petrolului, Legea
gazelor şi Codul fiscal pentru a corespunde pretenţiilor OMV. Contractul de
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privatizare cu unele clauze confidenţiale şi secrete a fost suspendat în aplicarea
sa până când Guvernul nu a trecut prin Parlament proiectul Legii privind unele
măsuri pentru privatizarea Petrom.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea a afirmat că intituţia pe care o reprezintă nu
susţine adoptarea prezentei propuneri legislative.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea a afirmat faptul că are la cunoştinţă faptul că
există o comisie de anchetă care anchetează cazul privatizării SNP Petrom S.A.
Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie dacă
poate fi trimis la comisie contractul de privatizare al SNP Petrom S.A.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general adjunct Corneliu Condrea a răspuns că acest contract poate fi găsit pe
pagina de internet a Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu clauzele şi anexele
realizate încă din luna noiembrie 2006.
Domnul

preşedinte

Mihai

Tudose

a

dorit

să

reamintească

reprezenantului Ministerului Economiei şi Comerţului faptul că membrii
comisiei au

solicitat de nenumarate ori ministerului un plan al strategiei

energetice, plan care până în această zi nu a fost trimis la comisie.
Domnul vicepreşedine Octavian Mircea Purceld a subliniat faptul că
discutarea şi analizarea proiectului strategiei enegetice în cadrul Comisiei de
politică economică, reformă şi privatizare, ar aduce mai multe beneficii formei
finale a strategiei. Domnia sa şi-a exprimat interesul de a discuta această
strategie în cadrul comisiei înainte de a o face publică pe sit-ul ministerului.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
prezenta propunere legislativă.
În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei, au
hotărât, cu

21 voturi pentru şi un vot împotrivă, avizarea negativă a

iniţiative legislative.
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III. DIVERSE
Miercuri, 23 mai 2007
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar cu modificările şi
completările ulterioare, comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei

Guvernului

nr.19/2002

privind

unele

măsuri

pentru

constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a
statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Joi, 24 mai 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar cu modificările şi
completările ulterioare, comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea
Ordonanţei

Guvernului

nr.19/2002

privind

unele

măsuri

pentru

constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a
13

statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor legislative
susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Iuliu Nosa
Consilier parlamentar:
Alina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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