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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 12, 13, 14 şi 15 noiembrie 2007

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 noiembrie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie au fost prezenţi
21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
La lucrările Comisiei din ziua de 15 noiembrie au fost prezenţi 22 deputaţi
din totalul de 22 de membri.
Şedinţa comisiei a început cu studiul şi dezbaterea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind
regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi
implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi Phare finanţate de
Uniunea Europeană, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la
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 şi a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea
procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod
abuziv precum şi a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea şi utilizarea acestora, pentru ’’Obiectivul Cooperare teritorială
europeană’’.
Membrii comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, ca votul final asupra
proiectelor de lege mai sus menţionate să se dea în următoarea şedinţă a
Comisiei.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 13 noiembrie 2007.
Lucrările comisiei au fost conduse de către domnul vicepreşedinte
Octavian-Mircea Purceld, domnul preşedinte Mihai Tudose, fiind plecat în
delegaţie externă.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor doamnele: Iulia Hertzog – director
Direcţia cooperare teritorială internaţională şi Liliana Stoica – consilier Direcţia
cooperare teritorială internaţională, precum şi domnul Marius Vasiliu – consilier
Direcţia cooperare teritorială internaţională şi reprezentantul Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului domnul Florin Laurenţiu Vlădan – consilier
vicepreşedinte.
Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN FOND:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe
parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi
Phare finanţate de Uniunea Europeană (PLx 687/2007) -procedură de urgenţă –
Camera Deputaţilor fiind cameră decizională.
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II. AVIZARE
1. Proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la 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 (PLx 726/2007)- procedură de urgenţă- Camera
Deputaţilor fiind cameră decizională.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.81/2007

pentru

accelerarea

procedurii

de

acordare

a

despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv (PLx 728/2007) –
procedură de urgenţă – Camera Deputaţilor fiind cameră decizională.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007
privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei
naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora,
pentru ’’Obiectivul Cooperare teritorială europeană’’ (PLx 693/2007), Camera
Deputaţilor fiind cameră decizională.
Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, în
fond, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile
contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul
proiectelor ex-ISPA şi Phare finanţate de Uniunea Europeană (Plx 687/2007).
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a iniţiat dezbaterile
pentru proiectul de lege şi a făcut o scurtă prezentare a proiectului menţionând
faptul că au fost primite avize favorabile de la Consiliul Legislativ, şi de la
comisiile sesizate spre avizare.
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a afirmat că proiectul de
ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare regimul veniturilor încasate
de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din
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cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, din
fonduri nerambursabile.
Domnia sa a atras atenţia asupra faptului că nici de această dată
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor, nu au onorat invitaţia
comisiei pentru a susţine proiectului de lege.
Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să menţioneze faptul că susţine acest
proiect de lege, cu regretul privind faptul că invitaţia comisiei nu a fost onorată
pentru a se susţinute proiectul de către persoanele responsabile.
Domnia sa a dorit să mai menţioneze faptul că foarte multe lucrări cu
finanţare externă sunt contractate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor în special, având ca beneficiari direcţi autorităţile locale care nu au
nici un control pe perioada derulării licitaţiilor şi a semnării contractelor, iar în
această situaţie se specifică sume reţinute contractorului de către autorităţile
locale la lucrările care se fac, un exemplu concret fiind Zalăul.
Domnia sa a subliniat faptul că sintagma sume reţinute, ar trebui înlocuită
cu una mai explicită şi anume sume care nu trebuie plătite, menţionând faptul că
în ordonanţa de urgenţă sumele fac obiectul depunerii într-o scrisoare bancară,
cu dobândă ş.a.m.d.
Domnia a dorit să mai sublinieze faptul că speră ca în această legislatură
cu ajutorul autorităţilor responsabile -care trebuie să fie prezente la o astfel de
dezbatere- să se găsească o soluţie prin care beneficiarul final al acestor finanţări
externe să aibă un anumit control asupra activităţii în perioada derulării
respectivului program.
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a supus la vot
propunerea de adoptare a proiectului de lege.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi (21 voturi), să propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe
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parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA
şi Phare finanţate de Uniunea Europeană, în forma adoptată de Senat.
Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea punctului unu al ordinii de
zi, în avizare referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la
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 (PLx 726/2007).
Având în vedere faptul că reprezentanţii ministerelor invitaţi să susţină
proiectul de lege au lipsit de la lucrările comisiei, şi ţinând cont de faptul că la
Senat comisia sesizată în fond a adoptat un raport de respingere a ordonanţei
precum şi un raport suplimentar tot de respingere a ordonanţei, membrii
comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. De
asemenea, membrii comisiei au hotărât, ca din partea Comisiei, să adreseze o
scrisoare ministerelor în cauză, în care să fie comunicat faptul că datorită lipsei
de respectare a unor norme de reprezentare pentru susţinerea proiectului de lege
la lucrări, au fost nevoiţi să amâne dezbaterile asupra prezentului proiect de lege.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi să amâne proiectul de lege pentru o săptămână.
Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea punctului doi al ordinii de
zi, în avizare referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv (PLx 728/2007).
Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a iniţiat dezbaterile
pentru prezentul proiect de lege.
Având în vedere faptul că la lucrările comisiei nu au dat curs invitaţiei
iniţiatorii proiectului de lege (Ministerul Transporturilor şi Ministerul
Economiei şi Finanţelor fiind direct implicate în susţinerea proiectului de lege),
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excepţie făcând Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului, reprezentată
prin domnul consilier Florin Vlădan, instituţie care este doar parţial implicată,
membrii comisiei au ajuns la concluzia că nu se poate realiza o discuţie de
conţinut şi profitabilă.
Domnul deputat Gabriel Sandu a propus amânarea prezentului proiect de
lege, cu menţionarea faptului că in cazul în care nu se vor prezenta invitaţii
pentru susţinerea proiectului de lege în şedinţa în care va fi reprogramat,
proiectul de lege să fie avizat negativ.
În aceste condiţii, membrii comisiei au hotărât să adreseze o scrisoare
ministerelor în cauză, în care să fie comunicat faptul că, datorită lipsei de
respectare a unor norme de reprezentare fireşti la lucrările comisiei, membrii
comisiei au fost nevoiţi să amâne dezbaterile prezentului proiect de lege,
subliniind totodată faptul că, dacă dialogul cu Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare (cel puţin la nivel de secretar de stat) va fi
refuzat în continuare, membrii comisiei vor fi nevoiţi să respingă actele
normative ale căror autori sau coautori sunt.
În urma luărilor de cuvânt membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi (21 voturi) amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege.
Lucrările şedinţei au continuat cu dezbaterea punctului doi al ordinii de
zi, în avizare referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe
nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea şi utilizarea acestora, pentru ’’Obiectivul Cooperare teritorială
europeană’’, (PLx 693/2007).
Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
(MDLPL) doamna Iulia Hertzog director al Direcţiei cooperare teritorială
internaţională a făcut o prezentare a prezentului proiect de lege, menţionând că
proiectului de ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului financiar general pentru
gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Românei în calitate de
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stat membru al Uniunii Europene, precum şi a contribuţiei naţionale aferente
acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al
fondurilor aferente ,,Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană’’.
Doamna Iulia Hertzog director, reprezentantul MDLPL a afirmat faptul că
scopul proiectului de ordonanţă este necesitatea reglementării modului de
alocare a fondurilor externe nerambursabile, şi a contribuţiei naţionale din
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea programelor aferente
,,Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană’’.
În perioada 2007-2013, România va fi eligibilă pentru două obiective ale
politicii de coeziune, şi anume: obiectivul I: Convergenţă şi obiectivul II:
Cooperare teritorială europeană.
Acest obiectiv este finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională, de instrumentul european de vecinătate şi parteneriat precum şi prin
instrumentul de asistenţă pentru preaderare.
În privinţa obiectivului I, a fost elaborată Ordonanţa Guvernului
nr.29/2007, aprobată prin Legea nr. 249/2007 privind reglementarea aspectelor
financiare. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007 se reglementează
următoarele aspecte: plăţile din fondurile europene pentru beneficiarii din toate
statele participante în program, acordarea de plăţi în avans pentru anumite
programe pe baza prefinanţării primite de la Uniunea Europeană pentru
demararea proiectelor. Cofinanţarea de la bugetul de stat cu proiectele derulate
numai de beneficiarii din România în proporţie de 13% pentru programele
finanţate din FEDER, ISPA şi 8% pentru cele finanţate din ENPI.
Virarea cofinanţării pentru axa de asistenţă tehnică pentru programele unde
autoritatea de management este deţinută de alte state şi de către România, şi
respectiv responsabilitatea autorităţii de management sau autorităţii comune de
management privind respectarea sumelor plătite necorespunzător pe perioada
nefinanţării proiectelor a dorit să mai menţioneze reprezentantul MDLPL,
doamna director Iulia Hertzog.
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Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a dorit să ştie dacă există
probleme în derularea programelor din cauza faptului că în România nu este încă
o nouă împărţire teritorial-administrativă, ci doar pe judeţe.
Doamna director Iulia Hertzog, reprezentantul MDLPL a precizat că
pentru programele aferente Obiectivului ,,Cooperare Teritorială Europeană’’
sunt eligibile regiunile de nivel NUTS 3, adică judeţele, din această perspectivă
nu au fost întâmpinate dificultăţi.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de
voturi (21voturi) aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 14 noiembrie cu studiul şi
dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale, (PLx 725/2007) şi a proiectului de Lege privind aporbarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte
normative incidente, (PLx 729/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
proiectului de lege susmenţionat să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 15 noiembrie cu analiza şi
dezbaterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României cu privire la
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 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’’,(PLx 321/2007) precum şi cu studiul şi dezbaterea
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
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82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale şi a altor acte normative incidente, (PLx 729/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
proiectului de lege susmenţionat să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
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Alina-Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta-Florentina Ghencian

9

