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PROCES VERBAL
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 10, 11, 12 şi 13 decembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 10 decembrie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 10, 11, 12 şi 13 decembrie din
totalul de 22 de membri, au fost prezenţi toţi deputaţii.
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 10 decembrie cu studiul şi
dezbaterea propunerii legislative privind autorizarea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea
pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de
lichidare voluntară (Pl-x 813/2007), precum şi a proiectului de Lege privind
reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PL-x 830/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 11 decembrie.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au
fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei.

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
Ministerului Justiţiei: doamnele Katalin Kibedi - secretar de stat şi Claudia
Rosianu - consilier juridic, reprezentanţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale: domnii Stefan Imre - secretar de
stat, Csaka Jozsef - director general şi Mihai Grigoroiu - consilier juridic;
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor: doamnele Georgia Babici director general, Camelia Dobroteanu - director şi Elena Georgescu - şef serviciu
şi domnii Ion Gogoescu - şef serviciu şi Dan Matei - şef serviciu; reprezentantul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: doamna Carmen Giuros –
consilier, precum şi reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului: domnul Florin Vlădan - consilier personal.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN FOND:
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea
Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica
Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica
Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica
Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă,
Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Briatanii şi Irlandei
de Nord, şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte
şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte privind participarea
Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului
între România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian
pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la
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Bruxelles, la 25 iulie 2007, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată

(

PL-x 790/2007).
2. Proiect de Lege privind aprobarea 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

(PL-

x 729/2007).
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (PL-x 821/2007).
II.

ÎN AVIZARE:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
(PL-x 815) – Comun cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului a Senatului.
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal (PL-x 819).
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care
necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare (PL-x 822).
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 115/2007 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
reorganizarii unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor
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comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice
locale (PL-x 823).
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris a fost înscris
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană şi
Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară,
Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,
Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica
Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Briatanii şi Irlandei de Nord, şi
Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte şi
Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte privind participarea Republicii
Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului între
România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian
pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la
Bruxelles, la 25 iulie 2007, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată

(

PL-x 790/2007).
Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, doamna Elena
Georgescu a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, precizând că,
prin Memorandumul nr. 39349, Guvernul României, în şedinţa din data de 8
noiembrie 2006, a aprobat transferarea atribuţiilor referitoare la desfăşurarea şi
finalizarea negocierilor privind aderarea României la Spaţiul Economic
European (SEE) de la Ministerul Integrării Europene (iniţial nominalizat prin
Memorandumul de aprobare a mandatului de negociere) către Ministerul
Finanţelor Publice, în prezent Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Procesul de negociere a aderării României la Spaţiul Economic
European, coordonat de Comisia Europeană în baza autorizaţiei de negociere
date de Consiliul Uniunii Europene, a demarat la 5 iulie 2006, a cuprins patru
runde de negocieri şi s-a finalizat prin semnarea minutei negocierilor la data de
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29 martie 2007. Prin Acordul de extindere a SEE din 2004 au fost stabilite două
mecanisme financiare pentru susţinerea coeziunii economice şi sociale a SEE
extins, pentru perioada 2004-2009.
Domnia sa a precizat că, în urma procesului de negociere s-au agreat
principalele elemente ale aderării României la Spaţiul Economic European,
respectiv: menţinerea tuturor perioadelor de tranziţie obţinute în cursul
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană; adaptarea regimului comercial
privind peştele şi produsele pescăreşti între Uniunea Europeană şi ţările
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS)/SEE ţinând cont de fluxurile
comerciale dintre România şi Bulgaria şi aceste ţări; stabilirea, în urma
examinării, pe fiecare produs agricol, a condiţiilor de acces pe piaţă şi agrearea
faptului că nu sunt necesare concesii comerciale suplimentare în contextul
extinderii SEE pentru produsele agricole şi produsele agricole procesate, faţă de
cele existente; stabilirea fondurilor ce urmează a fi alocate României, pe baza
aceloraşi criterii şi reguli care au fost aplicate şi în cazul celorlalte state
beneficiare.
De asemenea, domnia sa a subliniat că, în urma procesului de negociere,
s-a convenit textul următoarelor acorduri: Acordul privind participarea
Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European între
Comunitatea Europeana şi statele membre, şi Islanda, Principatul Liechtenstein
şi Regatul Norvegiei, pe de o parte şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă
parte; Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi
Norvegia privind un program de cooperare pentru creştere economică şi
dezvoltare durabilă în Bulgaria având anexă Acordul privind un program de
cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în
Bulgaria între Regatul Norvegiei si Republica Bulgaria; Acord sub forma unui
schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Norvegia privind un program
de cooperare pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România având
anexă Acordul privind un program de cooperare norvegian pentru creştere
economică şi dezvoltare durabilă în România între Regatul Norvegiei si
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România; Protocolul adiţional la Acordul între Comunitatea Economică
Europeană şi Islanda ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la
Uniunea Europeană; Protocolul adiţional la Acordul între Comunitatea
Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii
Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană.
Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, doamna Elena
Georgescu a mai adăugat că Acordul privind participarea Republicii Bulgaria şi
a României la Spaţiul Economic European între Comunitatea Europeană şi
statele membre, şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de
o parte şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte, va intra în vigoare în
ziua următoare depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare a
acordului de către părţile contractante, cu condiţia ca cele patru acorduri conexe
(enumerate mai sus la punctele 2 -5) să intre în vigoare la aceeaşi dată.
În prezent, cele cinci acorduri se aplică provizoriu în baza unui schimb
de scrisori între Comunitatea Europeană, pe o parte şi Islanda, Principatul
Liechtenstein şi Norvegia, pe de altă parte, începând cu 1 august 2007, cu
excepţia celor două protocoale adiţionale (menţionate la punctele 4 si 5) care se
aplică provizoriu începând cu data de 1 septembrie 2007.
Domnia sa a spus că România urmează să primească o contribuţie
financiară acordată de ţările AELS/SEE în valoare de 98,5 milioane Euro ce
poate fi contractată până la 30 aprilie 2009, prin următoarele două mecanisme
financiare: Instrumentul bilateral România - Norvegia şi Instrumentul SEE.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Elena
Georgescu a adăugat că la data de 29 martie 2007, negociatorii (reprezentanţi ai
Comisiei Europene, României, Bulgariei şi statelor AELS/SEE) au semnat la
Bruxelles minuta agreată a negocierilor, care conţine principalele elemente ale
negocierilor descrise mai sus. Ulterior, la data de 14 mai 2007, s-a desfăşurat la
Bruxelles ceremonia de parafare a Acordului privind participarea Republicii
Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a acordurilor conexe.
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Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, doamna Elena
Georgescu a dorit să adauge, în încheierea prezentării sale, că schimbările
preconizate prin acest proiect de lege se referă la statutul de ţară membră a
Spaţiului Economic European pentru ţara noastră, cu toate drepturile şi
obligaţiile ce decurg din acest statut, beneficiind de circulaţie liberă a bunurilor
(cu excepţia produselor agricole şi piscicole), serviciilor, capitalurilor şi
persoanelor în relaţia cu statele AELS/SEE.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii
Comisiei şi de către invitaţi, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea de aprobare a proiectului de lege, în forma iniţiatorului.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege
pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei,
Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania,
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză,
Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica
Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica
Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda,
Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Briatanii şi Irlandei de Nord, şi Islanda,
Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte şi Republica
Bulgaria şi România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria
şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului între România şi
Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere
economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie
2007 , în forma prezentată de iniţiator.
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea 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 (PL-x 729/2007).
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Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Katalin Kibedi a prezentat
pe scurt motivaţiile care au stat la baza iniţierii prezentului proiect de lege.
Pe parcursul dezbaterilor, reprezentantul Ministerului Justiţiei a formulat
o serie de amendamente, care au fost însuşite de toţi membrii Comisiei.
Au fost formulate amendamente la următoarele articole din Legea
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: art.8, literele
g1) şi i1); alineatul (4) al art. 134; alineatul (2) al art. 1588; alineatul (4) al
art. 15310; art. 161 alineatul (2) litera c), iar la art. 197 amendamentul a constat
în introducerea unui nou alineat, alineatul (4).
De asemenea, au fost formulate amendamente la punctele 38 şi 45 din
OUG nr.82/2007.
Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de voturi (2
abţineri).
În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate
de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, domnul preşedinte Mihai Tudose
a supus la vot propunerea de aprobare în bloc, cu amendamente a proiectului de
lege.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de
Lege privind aprobarea 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, cu amendamentele admise.
La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei 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 (PL-x 821/2007).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat hotărârea Biroului
Permanent cu nr. 1411BP/10.12.2007 prin care s-a probat cererea Comisiei
pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor de a fi sesizată în fond cu
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prezentul proiect de lege şi, pe cale de consecinţă, s-a decis desesizarea Comisiei
pentru politică economică, reformă si privatizare.
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PL-x 815) – Comun cu Comisia
pentru privatizare şi administrarea activelor statului a Senatului.
Şedinţa comună a fost condusă de domul deputat Mihai Tudose,
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a
Camerei Deputaţilor.
Întrucât, la dezbaterile celor două Comisii, Ministerul Finanţelor Publice
nu a fost reprezentat cel puţin la nivel de secretar de stat, membrii Comisiilor
reunite au hotărât cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), avizarea
negativă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2007.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
continuat lucrările în şedinţă separată, cu examinarea punctului 2, în
avizare, al ordinii de zi referitor la proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 819).
Întrucât, la dezbaterile Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, Ministerul Finanţelor Publice nu a fost reprezentat cel puţin la nivel
de secretar de stat, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi

(4

voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea
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unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la
finalizare (PL-x 822).
Întrucât, la dezbaterile Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, Ministerul Finanţelor Publice nu a fost reprezentat cel puţin la nivel
de secretar de stat, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi

(4

voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2006 privind finanţarea unor
proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la
finalizare.
La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 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 reorganizarii 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 (PL-x 823).
Întrucât, la dezbaterile Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, Ministerul Finanţelor Publice nu a fost reprezentat cel puţin la nivel
de secretar de stat, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi

(4

voturi împotrivă), avizarea negativă a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 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 reorganizarii 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.
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în ziua de 12 decembrie cu studiul şi dezbaterea proiectului de Lege
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (PL-x 765/2007), precum şi a
propunerii legislative privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare
voluntară (Pl-x 813/2007).
În ziua de 13 decembrie Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi-a continuat lucrările cu studiul şi dezbaterea proiectului de Lege
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (PL-x 765/2007), precum şi a
proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare
(PL-x 830/2007).

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA
Consilieri parlamentari:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Alina Ailenei
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