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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2007 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 aprilie 2007. 
La lucrările Comisiei din  zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  
La şedinţele Comisie din  zilele de 2, 3, 4 şi 5 aprilie au fost prezenţi 

următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel 
Vainer, Cornel Popa, Marin Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, William 
Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru 
Lakatos, Emil Radu Moldovan, Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, 
Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru 
Zamfirescu şi Gabriel Sandu. 
 Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar 
domnul deputat Petru Godja a fost plecat în delegaţie externă. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 
fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 
I. Audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia de ministru 

al Economiei şi Finanţelor - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera 
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului,  ai Comisiei economice, industrii şi servicii  şi 
ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din 
cadrul Senatului. 

                                                                                                                                         
II. Audierea domnului Ovidiu Ioan Silaghi, candidat la funcţia de ministru 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului,  şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii  
din cadrul Senatului. 
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III. ÎN AVIZARE: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.211 din Legea nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007). 

 
IV. DIVERSE: 
 

Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de 
2 aprilie, referitor la audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia 
de ministru al Economiei şi Finanţelor, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă 
comună cu membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului,  ai Comisiei economice, 
industrii şi servicii  şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital din cadrul Senatului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Mihai 
Nicolae Tănăsescu, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor. 

Domnul deputat Mihai Nicolae Tănăsescu, preşedintele Comisiei pentru  
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, a prezentat CV-ul candidatului la 
funcţia de ministru al Economiei şi Finanţelor, domnul Varujan Vosganian. 

În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 
domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi Finanţelor.  

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi 
2 abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi 
Finanţelor. 

  Pentru punctul 2 al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de 3 
aprilie, referitor la audierea domnului Ovidiu Ioan Silaghi, candidat la funcţia de 
ministru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii 
Liberale, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului,  şi ai Comisiei economice, 
industrii şi servicii  din cadrul Senatului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat  Iulian 
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor. 

Domnia sa a prezentat pe scurt scopul acestei audierii. 
În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 

domnului Ovidiu Ioan Silaghi la funcţia de ministru pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 
4 abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura 
domnului Ovidiu Ioan Silaghi la funcţia de ministru pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 1, în avizare, al ordinii de 



 3

zi referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.211 din Legea 
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Pl-x 145/2007). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt iniţiativa 
legislativă. 

În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat 
avizarea favorabilă  a iniţiativei legislative, propunere care supusă la vot,  a fost 
aprobată cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 aprilie cu studiul şi dezbaterea 
proiectului 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 (PLx 
181/2007), precum şi a proiectului 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 (PLx 182/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
proiectelor de lege susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 aprilie cu studiul şi dezbaterea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie (PLx 164/2007), precum şi a proiectului 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  (PLx 
178/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.                     

 
 
PREŞEDINTE, 

 Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA 
                             
  
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   



 4

                                                                                       Graziella Segărceanu 
                 

           


	 

