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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 14 şi 15 mai 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 14 mai 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 14 şi 15 mai au fost prezenţi 21 deputaţi
din totalul de 23 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 14 şi 15 mai 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 Godja, Petru
Lakatos, Emil Radu Moldovan, Nosa Iuliu, Gabriel Sandu, Mugurel Liviu Sârbu,
Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu.
Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar
domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegaţie externă şi a fost înlocuit de
domnul deputat Dragoş Dumitriu.
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 14 mai cu studiul şi dezbaterea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PLx 227/2007), a
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 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 (PLx 321/2007).
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 15 mai 2007.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost
conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale: doamna Mariana Câmpeanu – preşedinte şi
doamna Doina Păuna – director, precum şi domnul deputat: Dragoş Dumitriu – în
calitate de înlocuitor al iniţiatorului.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea
pensionarilor cu venituri reduse (PLx 311/2007).
II. DIVERSE:
Şedinţa Comisie a început în ziua de 15 mai cu dezbaterea punctului 1, în
avizare, al ordinii de zi.
La primul punct, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri
reduse (PLx 311/2007).
Domnul deputat Dragoş Dumitriu a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei
legislative şi a motivaţiei acesteia, subliniind necesitatea asigurării unui sprijin
financiar persoanelor de vârsta a treia, care beneficiază de o pensie redusă.
Domnul deputat Dragoş Dumitriu a menţionat faptul că, adoptarea acestei
propuneri legislative va contribui la ameliorarea situaţiei dificile în care se află
pensionarii, la o echilibrare a nivelurilor de trai a diverselor categorii sociale şi la o
egalizare a veniturilor.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat citire adresei transmise de
Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care adresează membrilor Comisiei
rugămintea de a reprograma prezenta iniţiativă legislativă deoarece proiectul de act
normativ nu a fost transmis spre avizare MEC, iar aplicarea prevederilor acestuia
generează influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat,
acestea trebuind estimate.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare cu
o săptămână a prezentei iniţiative legislative, propunere care a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
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