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SINTEZA

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din
zilele de de 21, 22, 23 şi 24 mai 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 21 mai 2007.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 în zilele de
21 şi 22 mai 2007, respectiv 21 deputaţi din totalul de 23 în zilele de 23 şi 24 mai a.c.
La lucrările Comisiei din zilele de 21, 22, 23 şi 24 mai 2007 au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel
Popa, Marin Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, Ioan Buda, Viorel Constantinescu,
Bogdan Pascu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Emil Radu Moldovan,
William Brânză, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, Dorinel Ursărescu, Dan
Dumitru Zamfirescu şi Gabriel Sandu.
Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar domnul
deputat Alin Teodorescu a absentat de la lucrările Comisiei în zilele de 23 şi 24 mai a.c.,
fiind în deplasare externă.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului
Economiei şi Finanţelor: domnul Corneliu Condrea – director general adjunct, doamna Florea
Gherghina – director, reprezentantul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale: doamna Aghergheloaiei Ştefana – secretar general şi doamna Doina Păuna – director,
repezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză: doamna Teodorescu Veronica –
vicepreşedinte, precum şi în calitate de iniţiator: domnul Gavrilă Vasilescu - senator P.C.

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
Luni, 21 mai 2007
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul
este acţionar cu modificările şi completările ulterioare, comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond 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,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 mai a.c. cu dezbaterea punctului 1, în fond,
al ordinii de zi.
Marţi, 22 mai 2007
I. ÎN FOND:
1. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională, (PL-x 227/2007).
II. ÎN AVIZARE:
2. Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea
pensionarilor cu venituri reduse, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
311/2007).
3. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea
petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională, (PL-x 383/2007).
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.555 din
02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 'Petrom'
- S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 384/2007).
III. DIVERSE
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 21 mai a.c. cu dezbaterea punctului 1, în
fond, al ordinii de zi.
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La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
Naţionale de Prognoză, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 227/2007).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat faptul că la şedinţa comisiei din data
de 8 mai 2007 la solicitarea domnului Ion Ghizdeanu, preşedinte al Comisiei Naţionale de
Prognoză, dezbaterile asupra proiectului de lege s-au amânat cu 2 săptămâni. Motivaţia
amânării a fost existenţa unui proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se stabileşte o nouă
subordonare a Comisiei Naţionale de Prognoză, aceasta urmând să treacă din subordinea
Guvernului (coordonarea Secretarului General al Guvernului) în subordinea Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Domnia sa a precizat că, în urma acestei solicitări, Biroul Permanent a aprobat
prelungirea termenului până pe data de 22 mai 2007.
Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că, deşi în data de 21 mai 2007 a fost
trimisă invitaţia comisiei (cu confirmare de primire) către Comisia Naţională de Prognoză,
prin care se specifica foarte clar proiectul de lege ce trebuie prezentat şi susţinut în faţa
membrilor comisiei, respectiv proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, (PL-x
227/2007), doamna vicepreşedinte Veronica Teodorescu a afirmat că nu a primit invitaţia şi
prin urmare nu ştie să susţină proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
22/2007. De asemenea, doamna vicepreşedinte Veronica Teodorescu, nu a ştiut să răspundă
întrebărilor domnilor deputaţi cu privire la proiectul de lege. Datorită răspunsurilor
nesatisfăcătoare primite, domnii deputaţii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu 2
săptămâni a dezbaterilor asupra proiectului de lege.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a
discuţiilor asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, pentru 2 săptămâni.
Propunerea supusă la vot a fost aprobată cu unanimitate de voturi, de către membrii
comisiei.
II. ÎN AVIZARE:
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 311/2007).
Domnul senator Gavrilă Vasilescu, în calitate de iniţiator, a făcut o scurtă
prezentare a prezentului proiect de lege.
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că în urmă cu o săptămână în cadrul
şedinţei comisiei s-a stabilit -de comun acord cu iniţiatorii acestui proiect- să se formuleze
un amendament care să prevadă modul în care veniturile să fie folosite în interesul
pensionarilor, prin cadouri de sărbători, etc.
Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, a dorit să ştie aproximativ cât
din suma care a fost estimată va reveni unui pensionar.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu –unul dintre iniţiatorii propunerii, a afirmat că
nu avea la cunoştinţă faptul că acest proiect de lege s-ar fi discutat săptămâna trecută în cadrul
Comisiei de politică economică, reformă şi privatizare.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat faptul că, în urmă cu o săptămână, în
şedinţa din cadrul comisiei s-a prezentat, în vederea susţinerii iniţiativei legislative, domnul
deputat Dragoş Dumitriu- cu împuternicire din partea iniţiatorilor prezentului proiect de lege
din grupul P.C. În şedinţa trecută s-a stabilit şi amânarea prezentului proiect de lege pentru o
săptămână, în vederea formulării unor amendamente care să ajute la aplicarea şi instituirea
acestei taxe de solidaritate socială, pentru ajutorarea pensionarilor.
Domnul deputat Petru Lakatos a solicitat punctul de vedere al Federaţiei
Patronatelor Române cu privire la acest proiect de lege.
Domnul senator Gavrilă Vasilescu în calitate de iniţiator, a solicitat amânarea cu
o săptămână a dezbaterilor asupra prezentului proiect în scopul aducerii unor modificări
acestei iniţiative, concretizate în amendamente.
Domnul preşedinte Mihai Tudose, a supus la vot această solicitare.
Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă
şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 22 mai

a.c., cu unanimitate de voturi,

amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege pentru o săptămână.
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă de
modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr.535 din 15.06.2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
383/2007).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea unor prevederi din
Legea petrolului nr.238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din
15 iunie 2004. Textele propuse pentru abrogare se referă la dobândirea dreptului de folosinţă
asupra terenului necesar operaţiunilor petroliere, prin vânzare – cumpărare (art.6 lit. a)),
derogarea cu privire la condiţiile de organizare şi desfăşurare a apelului public de ofertă, a
criteriilor de selectare şi desemnare a câştigătorului (ar.30 alin.(8)), posibilitatea de a transfera
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drepturile dobândite şi obligaţiile asumate ale unui titular de acord petrolier (art.34), precum
şi valabilitatea unui acord petrolier (art.61 alin.(1))
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director general
adjunct Corneliu Condrea a făcut o scurtă prezentare a propunerii legislative.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea
legislativă.
În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei, au hotărât, cu 20 voturi
pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, avizarea negativă a prezentei iniţiative legislative.
La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 'Petrom' - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x
384/2007).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea Legii nr. 555/2004
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului ’’Petrom’’ – S.A.
Bucureşti care, în viziunea iniţiatorului ar conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de privatizare
a acestei societăţi naţionale, prin stabilirea unui termen maxim 90 de zile pentru renegocierea
contractului de privatizare, a nivelului redevenţei de 90 – 95%, precum, şi prin păstrează
acţiunii de aur la OMV-Petrom de către statul român.
Domnul vicepreşedine Octavian Mircea Purceld a subliniat faptul că discutarea şi
analizarea proiectului strategiei enegetice în cadrul Comisiei de politică economică, reformă
şi privatizare, ar aduce mai multe beneficii formei finale a strategiei. Domnia sa şi-a exprimat
interesul de a discuta această strategie în cadrul comisiei înainte de a o face publică pe sit-ul
ministerului.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea
legislativă.
În urma examinării iniţiativei legislative, membrii Comisiei, au hotărât, cu 21
voturi pentru şi un vot împotrivă, avizarea negativă a prezentei iniţiative legislative.
III. DIVERSE
Miercuri, 23 mai 2007
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul
este acţionar cu modificările şi completările ulterioare, comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
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2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond 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,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Joi, 24 mai 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul
este acţionar cu modificările şi completările ulterioare, comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 362/2007).
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond 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,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PL-x 321/2007).
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor legislative susmenţionate
să se dea în proxima şedinţă a Comisiei.
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Iuliu Nosa
Consilier parlamentar:
Alina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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