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MARTI, 16 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 16 octombrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Domnul deputat Bogdan Pascu a lipsit de la lucrările şedinţei fiind plecat în
delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si
Finanţelor, doamna Diaconescu Lucica – şef serviciu, doamna Ioana Popescu –
consilier, domnul Cătălin Doică – secretar de stat, domnul Viorel Podaşcă – secretar
de stat precum şi domnul Condrea Corneliu – director general adjunct, reprezentantul
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Florin Vlădan – consilier
precum şi domnul Ioan Corneliu Dida deputat P.S.D., în calitate de iniţiator.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:

I.

FOND

1. Cerere de reexaminare a Legii 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, (Plx
48/2007).
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, procedură de urgenţă, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Plx 631/2007); Prioritate legislativă.
II.
1.

IN AVIZARE

Proiect de Lege 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,
procedură

de

urgenţă,

Camera

Deputaţilor

fiind

Cameră

decizională,

(PLx636/2007); Prioritate legislativă.
2.

Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004,

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Plx 647/2007).
3.

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea lit.c) de la

art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (PLx651/2007).
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi

a fost înscrisă cererea de

reexaminare a Legii 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, (Plx 48/2007).
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, în calitate de iniţiator a afirmat faptul nu
este de acord cu motivele invocate de preşedintele României, pentru reexaminarea
legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de
stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu2

Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa, afirmând totodată că nu consideră
suficiente argumentele enumerate în cererea de reexaminare formulată de
Preşedintele României pentru respingerea legi.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida a afirmat că nu vede cum ar influenţa
desfăşurarea activităţilor NATO aprobarea acestui proiect de lege, deoarece activele
statului sunt fixe ele nu vor fi mutate ca urmare a aprobării acestui proiect, vor putea
servi în continuare activităţilor care se desfăşurau până acum.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus să fie formulat un amendament prin
care să fie redus procentul de 25% la 20% pentru pachetul de acţiuni deţinut de stat la
S.N. ’’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’ către judeţul
Constanţa, pentru ca statul să rămână acţionar majoritar.
Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi.
Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să ştie mai exact în ce scop Consiliul
Judeţean al judeţului Constanţa va folosi aceste acţiuni.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, în calitate de iniţiator a spus că
preluarea în administrare a unei părţi minoritare a Aeroportului Internaţional Mihail
Kogălniceanu Constanţa se impune şi ca o măsură benefică pentru creşterea
potenţialului turistic al zonei prin oferirea unui pachet complet de servicii, atragerea
unor investitori serioşi, precum şi o atentă gospodărire a bunurilor proprietate
publică, prin instituirea unui control susţinut, ce va fi asigurat în mod operativ de la
nivel local.
Domnul deputat Gabriel Sandu a afirmat că nu este de acord cu aprobarea
acestei legi.
Domnul deputat Radu Moldovan a dorit să precizeze că există deja
precedente, cum ar fi judeţul Cluj şi judeţul Suceava.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a completat menţionând că precedent există
şi în cazul judeţului Timiş unde este aceeaşi situaţie.
Domnul deputat Gabriel Sandu a precizat faptul că Aeroportul Internaţional
Mihail Kogălniceanu Constanţa este unul cu statut special, având o importanţă
strategică deosebită în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a intervenit afirmând faptul că intr-o
situaţie de urgenţă orice aeroport din ţară va deveni obiectiv militar pentru siguranţa
naţională.
Membri comisiei au dezbătut cererea de reexaminare a Legii privind
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la
Sociatatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’ .S.A. către judeţul Constanţa şi au hotărât admiterea acesteia, de asemenea, membrii
comisiei şi-au menţinut punctul de vedere exprimat iniţial cu privire la propunerea
legislativă şi ţinând cont şi de propunerile făcute de iniţiator, au hotărât ca textul legii
să fie modificat, în sensul diminuări procentului de 25% într-un procent de 20%,
după cum urmează: ’’transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20%
deţinute de stat la Societatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional Mihail
Kogălniceanu – Constanţa’’ -.S.A. către judeţul Constanţa’’.
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât cu 15 voturi pentru, 1 vot
împotrivă şi 5 abţineri, admiterea cererii de reexaminare a Legii privind
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la
Sociatatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu –
Constanţa’’ -.S.A. către judeţul Constanţa, trimisă de Preşedintele României şi
propune Plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare proiectul de lege cu
modificările adoptate în plenul Comisiei.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională, (Plx 631/2007); Prioritate legislativă
Domnul Florin Vlădan reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, afirmând că
proiectul de ordonanţă vizează reglementarea în regim de urgenţă a unor modificări
şi completări ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/1997 privind accelerarea privatizării
societăţilor comerciale, pe de o parte, pentru fluidizarea procesului de privatizare prin
introducerea unei noi proceduri (acordarea ’’opţiunii’’), corelarea şi clarificarea unor
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prevederi existente susceptibile de interpretări diferite şi pe de altă parte, pentru
stabilirea unui regim clar şi transparent cu privire la acordarea ajutorului de stat în
această materie, în conformitate cu angajamentele asumate de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, în calitate de integrator al procesului de privatizare,
faţă de Comisia Europeană.
Domnul Florin Vlădan reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului a afirmat că prin acest proiect se doreşte definirea corectă a unor
termeni. În continuare a menţionat că în urma analizei efectuate asupra noţiunii de
active a societăţilor comerciale a fost evidenţiat faptul că în patrimoniul societăţilor
comerciale existau investiţii sistate, pentru care societatea nu mai putea furniza
sursele de finanţare. Aceste investiţii nefinalizate, au o valoare contabilă, existând un
cont de evidenţă în activul societăţii pot fi evaluate de un evaluator independent şi
pot fi introduse în circuitul economic pentru care au fost proiectate sau pentru alte
destinaţii, dacă există surse de finanţare independente de societatea comercială.
Este de precizat faptul că în situaţia în care nu sunt valorificate, aceste
investiţii pot crea probleme prin degradare, prăbuşire şi în mod cert, necesită fonduri
pentru dezafectare şi ecologizare a mai spus domnul Florin Vlădan.
Domnul Florin Vlădan reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului a spus că totodată prin introducerea unor noi definiţii s-a încercat
aici clarificarea noţiunilor de societate comercială cu impact deosebit, flux tehnologic
şi flux operaţional, astfel încât societăţile comerciale să poată răspunde criteriilor
enunţate, eliminându-se astfel posibilele confuzii şi interpretări.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să se oprească asupra definiri
’’opţiunii’’ de la art.3, lit. s), spunând că este o formulare incompletă deoarece după
aceasta s-a introdus la art. 13 alin 8) ’’negocierea opţiunii’’ care modifică definirea
opţiunii.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a sugerat să se completeze noţiunea de
’’opţiune’’, întrucât la art. 13 alin 8) ’’negocierea opţiunii’’ sunt introduse noţiunile
’’acţiune ’’, ’’preţ ’’, ’’obiect ’’, ’’termenele de exercitare’’ care nu se subsumează
definiţiei de ’’opţiune ’’.
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Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să mai intervină şi la art. 13 alin. 9)
unde se precizează că opţiunea poate fi exercitată numai prin hotărâre a Guvernului,
respectiv ordin al conducătorului instituţiei publice implicate, afirmând că acest lucru
trebuie stabilit exact pentru a nu duce la confuzie atunci când trebuie exercitată
opţiunea.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat faptul că preţul este stabilit de
piaţă spunând că nu este de acord cu reglementarea introdusă la art. 13 alin 8) în care
se defineşte deja criteriul de stabilire al preţului.
Domnul deputat Petru Lakatos a precizat că ar trebui explicate mai bine
noţiunile de ’’societate comercială cu impact deosebit într-un anumit domeniu de
activitate sau într-o regiune’’, ’’unic producător în România’’ precum şi noţiunea de
’’zonă monoindustrială’’.
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
a hotărât cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
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, procedură de urgenţă, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx636/2007); Prioritate legislativă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o prezentare scurtă a proiectului de
lege, afirmând că 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 sensul eliminării diferenţelor
de tratament juridic aplicabil în prezent achiziţiilor de tehnică special din afara
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teritoriului României, în funcţie de originea comunitară sau extra-comunitară a
ofertanţilor.
Prin aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 s-au produs
mutări semnificative în ceea ce priveşte modul de clarificare din punct de vedere
juridic a operaţiunilor comerciale de import efectuate din spaţiul economic
comunitar. În condiţiile actuale, atribuirea contractelor de achiziţie publică unor
contractanţi din spaţiul Uniunii Europene şi-a pierdut caracterul de import în înţelesul
legislaţiei fiscale, devenind achiziţie intra-comunitară, în condiţiile art. 1301 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot prezentul
proiect de lege.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere,
avizarea negativă a proiectului de lege.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională, (Plx 647/2007).
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, în calitate de iniţiator a prezentat
propunerea legislativă.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, în calitate de iniţiator a afirmat că
propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii gazelor nr. 351/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul înlăturării unora dintre facilităţile de
care beneficiază, în prezent, titularii de licenţe în domeniul gazelor, respectiv a
exercitării de către aceştia, cu titlu gratuit, a drepturilor de uz şi de servitute asupra
proprietăţilor afectate de capacităţile energetice, inclusiv prin scutirile acordate de la
plata redevenţei pentru concesionarea bunurilor din proprietatea publică, măsuri
propuse din perspectiva necesităţii de întărire a autonomiei financiare şi implicit, a
autonomiei locale de care dispun autorităţile administraţiei publice locale, potrivit
legii.
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Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, a afirmat faptul că excepţiile instituite de
legea gazelor, în actuala formă, crează o serie de situaţii speciale prin care titularii de
licenţe în domeniul gazelor naturale sunt scutiţi de plata redevenţei pentru
concesiunea bunurilor proprietate publică, de plata folosinţei bunurilor proprietate
publică sau privată a persoanelor fizice sau juridice şi de la plata contravalorii
exercitării drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor persoanelor fizice şi
juridice afectate.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, a mai spus că aceste excepţii determină
în bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice un deficit important al veniturilor şi
trebuie înlăturate, în contextul consolidării principiului autonomiei actuale.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, a mai precizat faptul că, acest principiu
îşi are fundamentul în autonomia administrativă şi financiară a unităţilor
administraţiei publice locale, iar acestea trebuie puse în valoare şi consolidate numai
prin voinţa comunităţilor locale, exercitată exclusiv prin organele autorităţilor
administraţiei publice locale.
Totodată domnul deputat Ioan Corneliu Dida a mai afirmat că aceste excepţii
au ca efect şi necesitatea găsirii unor surse alternative de venituri pentru bugetele
locale, surse care, de multe ori, nu asigură un nivel al veniturilor suficient pentru
satisfacerea nevoilor comunităţilor locale.
Dreptul autorităţilor publice locale de a institui şi încasa taxe şi impozite este
reglementat de două acte normative de referinţă, Legea nr. 551/2003 – Codul Fiscal,
modificat şi completat şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; aceste
acte normative reprezintă coloana vertebrală a temeiului şi în virtutea căruia
autorităţile administraţiei publice locale îşi crează sursele de venituri la bugetele
locale, a mai precizat domnul deputat Ioan Corneliu Dida.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida a dorit să mai afirme că sumele care
urmează a fi încasate prin plata către autorităţile locale şi centrale a redevenţelor,
taxelor şi impozitelor stabilite în temeiul legii, vor reprezenta venituri în plus la
bugetele locale şi centrale şi vor putea fi folosite pentru satisfacerea interesului
general al comunităţilor locale din România.
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Domnul deputat Radu Moldovan a dorit să ştie care este garanţia că după
adoptarea propunerii, nu vor fi efecte negative care se vor răsfrânge asupra populaţiei
sub forma creşterii preţului la gazele naturale.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, a afirmat faptul că acest lucru reprezintă
interesul consiliilor locale, de a proteja populaţia locală; acele comunităţi care nu au
reţea locală de distribuţie şi transport ar trebui să ofere scutirea de taxe pentru
domeniul respectiv.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să sublinieze faptul că îniţiatorii
şi-au întemeiaiat propunerea legislativă pe Legea nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, aceasta fiind abrogată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
prin Legea nr. 337/2006.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să mai ştie care este poziţia
iniţiatorilor faţă de observaţia de la punctul cinci din punctul de vedere al
Guvernului.
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, a răspuns că la data respectivă nu
cunoştea aspectele legislative mai sus menţionate.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor domnul Viorel Podaşcă
secretar de stat a precizat că observaţiile prezentate în punctul de vedere al
Guvernului, la punctul patru si la punctul cinci, sunt pertinente.
Mai mult preţul la gazele naturale este reglementat şi automat orice mărire se
reflectă în tariful plătit de consumator, a dorit să mai menţioneze reprezentantul
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot prezenta
iniţiativă legislativă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a
propunerii legislative.
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La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea lit.c) de la art.(86) din Legea
nr.351/2004 - Legea gazelor, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,
(PLx651/2007).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea art.86/ lit.c) din Legea
gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul restrângerii
incidenţei servituţii legale de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru
instalarea de reţele, conducte, linii sau de alte echipamente numai în favoarea
concesionarilor car au regim juridic de societăţi cu capital integral de stat.
Potrivit expunerii de motive prezenta iniţiativă motivează necesitatea
modificărilor propuse, pornind de la prezentarea unei situaţii de fapt din care ar
rezulta că o societate privată, proprietară a unui teren afectat de servitutea legală,
instituită în temeiul Legii gazelor nr.351/2004, este prejudiciată şi prin faptul că
plăteşte impozitele legale şi pentru acest teren. Aceasta nu cuprinde referiri la
cerinţele economico-sociale concrete şi nu motivează de ce sunt menţionate numai
societăţile cu capital integral de stat, ca beneficiare a dreptului de servitute legală.În
aceste condiţii nu se pot estima implicaţiile economice şi sociale ale iniţiativei
legislative.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot prezenta iniţiativă legislativă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii
legislative.
MIERCURI, 17 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei
Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii precum şi Comisia
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului României,
având cvorumul îndeplinit, şi-au început lucrările, în şedinţă comună.
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Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din
cadrul Camerei Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 21 deputaţi din totalul de 22
de membri.
Din partea comisiilor sesizate pentru avizare din cadrul Senatului au fost
prezenţi 18 senatori din totalul de 22 membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Mihai
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Consiliului Concurenţei
doamnele: Luminiţa Popa – manager public şi doamna Florentina Diaconescu –
director economic, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor doamnele:
Dascălu Doina – Secretar de stat şi Mariana Mişu – director general adjunct.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 - aviz comun cu
Comisia economică, industrii şi servicii şi cu Comisia pentru privatizare şi
administrarea activelor statului din cadrul Senatului - (PLx 658/2007).
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 aviz comun cu Comisia economică,
industrii şi servicii şi cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului din cadrul Senatului (PLx 658/2007).
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, menţionând că
principalele scopuri ale rectificării bugetare sunt următoarele:
- suplimentarea fondurilor pentru anumiţi ordonatori principali de credite şi
pentru anumite acţiuni şi programe, reprezentând un total de 4.497,4 milioane lei,
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pentru a asigura desfăşurarea ritmică şi fără întârzieri a activităţii unor ordonatori
principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare, şi
- asigurarea unor fonduri suplimentare prin redistribuire în cadrul aceloraşi
ordonatori principali de credite, prin redistribuirea unor economii de la anumite
naturi de cheltuieli la altele în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de
credite.
Această rectificare bugetară propusă prin prezentul proiect de Lege este
determinată de rezultatele execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şapte
luni ale anului 2007, care este caracterizată de o tendinţă crescătoare a veniturilor
datorată evoluţiilor macroeconomice şi îmbunătăţirii colectării impozitelor, precum şi
de asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea
desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea
unor acţiuni şi programe urgente a dorit să mai precizeze doamna Doina Elena
Dascălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director general
adjunct Mariana Mişu a prezentat modul de rezolvare care este împărţit în trei etape,
prima etapă o reprezintă suplimentarea veniturilor bugetare cu 1.649,0 milioane lei,
unde influenţele se localizează în principal la impozitul pe venit (+679,0 milioane
lei), venituri din dividende (+606,9 milioane lei) şi alte venituri (+363,1 mil. lei).
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director general
adjunct Mariana Mişu a continuat cu etapa a doua şi anume diminuarea cheltuielilor
unor ordonatori principali de credite, reprezentând un total de 2.142,4 milioane lei,
diminuare care se localizează în principal la credite externe (-1.887,9 milioane lei), la
care execuţia la 31 iulie a.c. se situa la 22,2% din prevederile anuale, şi la sumele
reprezentând cofinanţarea aferentă fondurilor externe nerambursabile (-600,0
milioane lei).
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director general
adjunct Mariana Mişu a prezentat membrilor comisiilor reunite ultima etapă,
diminuarea cheltuielilor Bugetului asigurărilor pentru şomaj (700,0 milioane lei),
aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea Bugetului
asigurărilor sociale de stat.
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat
Doina Elena Dascălu, a dorit să facă cunoscute consecinţele negative ale
nepromovări prezentului act normativ:
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de
credite în vederea desfăşurării activităţii acestora;
- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori
principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare, şi
- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute, care pot apărea pe parcursul anului bugetar.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot prezentul
proiect de lege.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au

avizat favorabil

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, cu unanimitate
de voturi, în forma prezentată.
JOI, 18 octombrie 2007
1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (Plx.652/2007).
2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL
X.566/2007).
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa
Consilier parlamentar:
Alina Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Florentina Ghencian
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