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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 11, 12, 13 septembrie 2007
MARTI, 11 septembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 11 septembrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de membri.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si
Finanţelor, Direcţia Generală Politică Energetică: doamnele Felicia Răcăşan, director
şi Mihaela Curea, consilier, precum şi doamna Gabriela Burcea şi domnul Marius
Dinescu - consilieri.
I. IN AVIZARE
1. Propunere legislativă de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul
VII „Accize si alte taxe speciale” din Ordonanţa de Urgenta nr.110/2006 pentru
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
(PLx 442/2007)
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice
nr.13/2007 (PLx 438/2007).
3. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.33/2007 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi
Legea Gazelor nr.351/2004 (PLx 458/2007).
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă de modificare si completarea Anexei 4.1 la Titlul VII „Accize si alte taxe
speciale” din Ordonanţa de Urgenta nr.110/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. (PLx 442/2007)
Doamna Felicia Răcăşan a afirmat că a transmis propunerea legislativă
Camerei Deputaţilor pentru respingere deoarece ministerul pe care îl reprezintă se
află în negocieri cu Consiliul Uniunii Europene din luna martie, fiind foarte aproape
de procedura de „enfridgement” , prin urmare nu se va ajunge la Curtea Europeană
de Justiţie.

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezenta propunere legislativă să fie avizată negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea
legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (PLx 438/2007).
Doamna Felicia Răcăşanu, reprezentantul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, a declarat că este vorba despre lucrări de interes public ce implică mari
cheltuieli care vor duce la o escaladare a preţului la energia electrică.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezenta propunere legislativă să fie avizată favorabil.
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă şi 3
abţineri).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a prezentei
propuneri legislative.
La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 pentru
modificarea si completarea legii energiei electrice nr.13/2007 SI Legea Gazelor
nr.351/2004 (PLx 458/2007).
Reprezentanta Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Felicia Răcăşanu
a spus că nu are competenţa de a susţine acest proiect de lege.
În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca
prezentul proiect de lege să fie avizat negativ.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative.
MIERCURI, 12 septembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare si Comisia pentru
buget, finanţe si bănci din cadrul Camerei Deputaţilor precum şi Comisia Economică
si Comisia pentru buget, finanţe si bănci din cadrul Senatului României, având
cvorumul îndeplinit, şi-au început lucrările, în şedinţă comună, în ziua de 12
septembrie 2007.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din
cadrul Camerei Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 23 deputaţi din totalul de 23
de membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnii Mihai Tudose,
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul
Camerei Deputaţilor si Aron Popa, presedinte Comisiei pentru buget, finanţe si bănci
din cadrul Senatului.
La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Bogdan Mihai Chetreanu, candidat
la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
1. La punctul unu, al ordinii de zi a fost înscrisă audierea domnului Bogdan
Mihai Chetreanu, candidat la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.
FOND:
1. La punctul unu, în fond, al ordinii de zi a fost înscris Proiect de lege pentru
ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Baku, la 11 octombrie 2006 pentru
amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
2. La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la la Bucureşti, în data de 16 aprilie
2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
3. La punctul trei, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Bucureşti, în data de 6
septembrie 2006 pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
4. La punctul cinci, în fond, al ordinii de zi a fost înscris Proiect de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Cairo, la 11 octombrie 2006
pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Egipt
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
La punctul 1 a fost înscrisă audierea domnului Bogdan Mihai Chetreanu,
candidat la funcţia de membru în cadrul C.N.V.M.
Domnul preşedinte Mihai Tudose l-a invitat pe candidat să îşi prezinte
membrilor celor patru Comisii, activitatea profesională, precum şi opinia domniei
sale referitor la modul în care poate fi îmbunătăţită activitatea C.N.V.M.
Domnul Bogdan Mihai Chetreanu si-a prezentat activitatea profesională,
subliniind faptul că în prezent C.N.V.M. se află în plin proces de restructurare si
modernizare, de unificare a unor direcţii de activitate, în scopul creşterii operativităţii
activităţii.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de întocmire a
unui raport favorabil nominalăzării domnului Bogdan Mihai Chetreanu pentru
calitatea de membru al C.N.V.M. pentru un mandat de 5 ani, propunere care a fost
adoptata cu unanimitate de voturi.
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Baku, la 11 octombrie 2006
pentru aamendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. (PL-X 528).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol
Adiţional au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru
realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru”
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privind investiţiile. Semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Baku, în data de 11
octombrie 2006 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către domnul
Mihai Răzvan UNGUREANU, iar în numele Guvernului Republicii Azerbaidjan, de
către domnul Heydar BABAYEY, ministrul dezvoltării economice.
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, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Baku, la 11 octombrie
2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la
Baku, la 29 octombrie 2002, cu amendamentele admise.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la la Bucureşti, în data de 16 aprilie
2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
(PL-X 530).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Bucureşti, în
data de 16 aprilie 2007 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către
domnul Varujan VOSGANIAN, ministrul economiei şi finanţelor iar în numele
Guvernului Republicii Populare Chineze, de către domnul Yu GUANGZHOU,
ministrul adjunct al comerţului.
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, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Bucureşti, la 16 aprilie
2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12
iulie 1994 , în forma iniţiatorului.
La punctul trei, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Bucureşti, în data de 6
septembrie 2006 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
(PL-X 549).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol au
fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru realizarea
compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru” privind
investiţiile.
Domnia sa a mai afirmat faptul că, semnarea Protocolului a avut loc la
Bucureşti, în data de 6 septembrie 2006 şi a fost efectuată, în numele Guvernului
României, de către domnul Mihai Răzvan UNGUREANU, fostul ministru al
afacerilor externe iar în numele Guvernului Republicii Coreea, de către domnul Ban
Ki-moon, ministrul afacerilor externe.
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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, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 6 septembrie 2006, la
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 7 august
1990, cu amendamentele admise.
La punctul patru, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege
pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la loc la Cairo, în data de 21
februarie 2007 pentru amendarea Acordului intre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor.
(
PL-X 526).
Propunerea legislativă a fost susţinută de doamna consilier Gabriela Burcea,
care a afirmat faptul că, negocierile pe marginea textului proiectului de Protocol
Adiţional au fost iniţiate în baza Notei referitoare la demersurile părţii române pentru
realizarea compatibilităţii cu acquis-ul comunitar a acordurilor privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor şi aprobarea noului model de “acord-cadru”
privind investiţiile. Semnarea Protocolului Adiţional a avut loc la Cairo, în data de 21
februarie 2007 şi a fost efectuată, în numele Guvernului României, de către domnul
Mihai Răzvan Ungureanu, fostul ministru al afacerilor externe iar în numele
Guvernului Republicii Arabe Egipt, de către domnul Mahmoud Mohey El Dien,
ministrul investiţiilor.
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, proiectul de
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie
2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994, cu amendamentele admise.
JOI, 13 septembrie 2007
1. Studiul şi dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2007. (PL X 553/2007).
PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa
Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Alina Ailenei
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