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ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI
PRIVATIZARE
SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 octombrie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie au fost prezenţi
22 deputaţi din totalul de 22 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 23, 24 şi 25 octombrie au fost
prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld,
Aurel Vainer, Cornel Popa, Nosa Iuliu, Marin Almăjanu, Liviu Almăşan,
Nicolae Bara, William Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel Constantinescu,
Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Emil Radu Moldovan,
Bogdan Pascu, Gabriel Sandu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin
Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor: domnul Gheorghe Ciubotaru
–
vicepreşedinte şi doamna Dumitra Groza – director în cadrul Direcţiei juridice,
reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: domnul
Serghei Mezaroş – director, reprezentanţii Confederaţiei Sindicale Naţionale
“Meridian”: domnul Ion Albu – secretar general şi domnul Bogdan Iordache –
consilier juridic, reprezentantul Confederaţiei Naţionale Sindicale “Cartel Alfa”:
domnul Bogdan Iuliu Hossu – preşedinte, reprezentantul Confederaţiei
Sindicatelor Democratice din România: domnul Iacob Baciu – preşedinte şi
domnul Sabin Rusu – secretar general, precum şi reprezentanţii Blocului
Naţional Sindical: domnul Dumitru Costin – preşedinte şi domnul Minel Ivaşcu
– vicepreşedinte, reprezentantul Patronatului Naţional Român: domnul Florian
Costache – preşedinte, reprezentantul Consiliului Naţional al Întreprinderilor
Private Mici şi Mijlocii din România: domnul Dumitru Vieru – consilier
juridic, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Patronatului Român: domnul
Gheorghe Lemnaru – vicepreşedinte şi domnul Constantin Coderie
– director
general, reprezentantul Patronatului Român: domnul Costel Olteanu,
reprezentantul Confederaţiei Patronale a Industriei Serviciilor şi Comertului din
România: domnul Adrian Izvoranu – director general, precum şi reprezentantul

Confederaţiei Patronale „Concordia”: domnul Octavian Alex Bosan – secretar
general.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx 566/2007)
consultări cu reprezentanţii confederaţiilor patronale, respectiv sindicale,
reprezentative la nivel naţional - comun cu membrii Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială.
II. ÎN FOND:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.
31/1990 privind societăţile comerciale (Plx 652/2007) - comun cu Comisia
pentru muncă şi protecţie socială.
III. ÎN AVIZARE:
1. Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (PLx 674/2007).
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 23 octombrie cu dezbaterea
punctului 1, în fond, al ordinii de zi în şedinţă comună cu membrii Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială referitor la propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (Plx
652/2007).
Şedinţa comună a fost condusă alternativ de domnul Aurel Vainer,
vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de
domnul Gheorghe Barbu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială.
Domnul deputat Petru Lakatos a făcut o scurtă prezentare a propunerii
legislative, în locul iniţiatorului acesteia, domnul Mate Andras Levente, care din
motive obiective nu a putut participa la şedinţă.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea de
respingere a propunerii legislative.
În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale.
Lucrările şedinţei comune au continuat cu dezbaterea punctului unu al
ordinii de zi referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx
566/2007) - consultări cu reprezentanţii confederaţiilor patronale, respectiv
sindicale, reprezentative la nivel naţional.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Gheorghe
Barbu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
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În cadrul consultărilor, reprezentanţii confederaţiilor patronale, respectiv
sindicale, reprezentative la nivel naţional şi-au exprimat opinia referitoare la
proiectul legislativ aflat în discuţie, urmând ca propunerile prezentate să fie
introduse în forma finală a iniţiativei legislative.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
continuat lucrările în şedinţă separată, cu examinarea punctului 1, în
avizare, al ordinii de zi referitor la proiectul de Lege privind combaterea
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
(PLx
674/2007).
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
domnul vicepreşedinte Gheorghe Ciubotaru a făcut o scurtă prezentare a
proiectului de lege.
Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
domnul vicepreşedinte Gheorghe Ciubotaru a susţinut faptul că, prin intermediul
proiectului de act normativ se completează, de asemenea, legislaţia naţională ce
transpune corespunzător acquis-ul comunitar cu privire la practicile care aduc
atingere intereselor economice ale consumatorilor, în vederea asigurării unui
înalt nivel de protecţie a consumatorilor.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de membrii
Comisiei şi de invitaţi, a reieşit necesitatea modificării termenilor folosiţi în
anexe, pentru o mai bună corelare cu legislaţia românească în vigoare şi în
consecinţă s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii prezentei
iniţiative legislative pentru o perioadă de o săptămână.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 24 octombrie cu studiul şi
dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 695/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
proiectului de lege susmenţionat să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 octombrie cu studiul şi
dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 695/2007).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra
proiectului de lege susmenţionat să se dea în proxima şedinţă a Comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA
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Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Graziella Segărceanu
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