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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 12, 13 şi 14 iunie
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 12 iunie.
La lucrările Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 iunie au fost prezenţi 22
deputaţi din totalul de 23 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 12, 13 şi 14 iunie au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, 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, Bogdan Pascu, Marian Hoinaru,
Gabriel Sandu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu,
Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache
preşedinte, domnul Paul Miclăuş - vicepreşedinte şi Carmen Negoiţă, Dorina
Mihăilescu, Ileana Agalopol, Bogdan Chetreanu - comisari; reprezentanţii
Secretariatului General al Guvernului: domnul Ilie Bolojan - secretar general şi
domnul Attila Cseke - secretar de stat; reprezentanţii Ministerului Economiei şi
Finanţelor: doamna Doina Drăghici - consilier, domnul Dorin Măntescu
director, domnul Adrian Pavel - şef serviciu; reprezentanţii Ministerului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale: domnul
Sorin Rogoveanu - şef serviciu şi domnul Vasile Catană - şef serviciu;
reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: domnul Eugen
Ciorici – vicepreşedinte şi doamna Valeria Nistor - director adjunct;
reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Valorificarea Activelor Statului:
domnul Teodor Atanasiu – preşedinte şi domnul Laszlo Gyerko
vicepreşedinte; reprezentantul Confederaţiei Sindicale „Meridian”: domnul Ion
Popescu; reprezentantul Federaţiei Naţionale Mine - Energie, domnul Marin
Condescu - preşedinte, precum şi domnii deputaţi: Adrian Moisoiu şi Ştefan
Baban – în calitate de iniţiatori.

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe
anul 2006 - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei economice,
industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital din cadrul Senatului.
II. Audierea candidaţilor propuşi de partidele politice pentru ocuparea
funcţiilor vacante din cadrul CNVM - şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii
Comisiei economice, industrii şi servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului.
III. ÎN FOND:
1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru
un operator economic de sub autoritatea Consiliului local Topliţa, retrimis de la
Plen în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport (Plx 95/2007)
- şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.
2. Proiect 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, procedură de urgenţă (PLx 164/2007).
3. Proiect 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, retrimis de la Plen în vederea unei noi examinări şi
depunerii unui nou raport (PLx 321/2007).
IV. ÎN AVIZARE:
1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată
(PLx 405/2007).
Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de
12 iunie, referitor la Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare pe anul 2006, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu
membrii 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 alternativ de domnul Mihai
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
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din cadrul Camerei Deputaţilor şi de domnul Aron Ioan Popa, preşedintele
Comisiei pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul
Senatului.
Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna
preşedinte Gabriela Anghelache, a făcut o scurtă trecere în revistă a istoricului
CNVM, începând cu scopul pentru care a fost înfiinţată această instituţie şi
anume, de a reglementa, supraveghea şi controla piaţa de capital, precum şi
instituţiile şi operaţiunile specifice acesteia.
În urma dezbaterilor, preşedintele de şedinţă a supus la vot Raportul de
activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006.
În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi
o abţinere), membrii Comisiilor reunite au hotărât să propună plenului
Parlamentului spre dezbatere Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare pe anul 2006.
Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din
Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei economice, industrii şi
servicii şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de
capital din cadrul Senatului a continuat cu dezbaterea punctului 2 al ordinii
de zi, referitor la audierea candidaţilor propuşi de partidele politice pentru
ocuparea funcţiilor vacante din cadrul CNVM.
Având în vedere faptul că, până în prezent nu a fost finalizat procesul de
nominalizare a candidaţilor propuşi de partidele politice pentru ocuparea
funcţiilor vacante din cadrul CNVM, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus
la vot membrilor Comisiilor reunite amânarea audierilor pentru o şedinţă
ulterioară. Această propunere a fost aprobată de membrii Comisiilor reunite cu
unanimitate de voturi.
Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a
continuat, cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi, referitor la
propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un
operator economic de sub autoritatea Consiliului local Topliţa, retrimis de la
Plen în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport (Plx 95/2007).
Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul Mihai
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
şi de domnul Nini Săpunaru, vicepreşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci.
Propunerea legislativă a fost susţinută de unul dintre iniţiatorii săi,
domnul deputat Adrian Moisoiu care a reluat prezentarea motivelor care au
condus la iniţierea acestei propuneri legislative.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot membrilor
Comisiilor reunite propunerea de menţinere a raportului iniţial.
În urma exprimării votului, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial şi să propună plenului
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind aprobarea unor
măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului
Local Topliţa.
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat
lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 2, în fond, al ordinii de
zi, referitor la proiectul 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, procedură de urgenţă (PLx 164/2007).
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au
fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul
vicepreşedinte Laszlo Gyerko a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul
vicepreşedinte Laszlo Gyerko a afirmat faptul că, prin acest proiect legislativ se
propune în primul rând realizarea obiectivelor asumate de către statul român faţă
de U.E. în sensul în care, conform recomandărilor acesteia, trebuie să existe o
singură autoritate care să aibă ca activitate realizarea programului Guvernului în
domeniul privatizării, ceea ce necesită corelarea urgentă a dispoziţiilor legale în
această materie, iar neadoptarea urgentă a măsurilor propuse prin prezentul
proiect de act normativ este de natură să împiedice realizarea politicii de
privatizare a Guvernului.
Datorită lipsei strategiilor şi programele referitoare la evoluţia dezvoltării
industriale, de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum,
precum şi a sectorului energetic, pe care Ministerul Economiei şi Finanţelor
trebuia să le elaboreze până la această dată, prezentul proiect de lege nu poate fi
aprobat, AVAS practic neavând cum să gestioneze şi apoi să privatizeze
societăţile din domeniul energetic, în lipsa unei strategii în domeniu, domnul
preşedinte Mihai Tudose a propus respingerea proiectului de lege supus
dezbaterilor, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi
(4 voturi împotrivă).
La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul 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, retrimis de
la Plen în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport
(PLx
321/2007).
Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Attila
Cseke, secretar de stat, a făcut o scurtă expunere a modului de organizare a
Regiei si a cadrului legal de funcţionare a acesteia, precum si a obiectului de
activitate al Regiei care constă in administrarea bunurilor proprietate publică si
privată a statului, destinate unor acţiuni de reprezentare şi protocol.
Pe parcursul dezbaterilor domnul preşedinte Mihai Tudose şi domnul
deputat Petru Lakatos au formulat amendamente la art. 12 al OUG nr. 28/2007,
la alin. (1) şi (2) al art. 181, nou introdus în raportul iniţial şi la alin. (1) al art. 23
al OUG nr. 28/2007, care supuse la vot au fost aprobate.
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După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus
examinării şi apoi votului, amendamentele formulate de membrii Comisiei, care
au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de aprobare a
proiectului de lege în integralitate, cu amendamente admise.
În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere
exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere
şi adoptare, proiectului de Lege privind aprobarea 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”, cu amendamente admise.
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu
finanţare de la bugetul de stat, republicată (PLx 405/2007).
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
Dorin Măntescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, insistând
asupra faptului că perfecţionarea sistemului de instrumente de promovare a
exportului constituie o direcţie de acţiune prioritară prevăzută în Strategia
naţională de Export pe perioada 2005-2009, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr.1828/2005.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege, care a fost aprobată cu
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă).
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 13 iunie cu studiul şi dezbaterea
propunerii legislative pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
(PLx 438/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 14 iunie cu studiul şi dezbaterea
proiectului de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr
33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
si Legea gazelor nr.351/2004 (PLx 458/2007).
PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA
Consilier parlamentar:
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Anca Chiser
Expert parlamentar:
Graziella Segărceanu
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