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SINTEZA
şedinţei Comisiei din zilele de
30 - 31 octombrie şi 1 noiembrie 2007
Marţi, 30 octombrie 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Audieri ai reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în vederea
prezentării bugetelor pe anul 2008 pentru: Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Secretariatul General al Guvernului, Consiliul Concurenţei, Cancelaria PrimuluiMinistru, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale – şedinţă comună
cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor împreună cu
Comisia economică, industrii şi servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi
administrarea activelor statului din cadrul Senatului.
La lucrările Comisiilor reunite au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul 22 de
membri din cadrul Comisie pentru politică economică, reformă şi privatizare.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai
Tudose - preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
şi domnul deputat Iulian Iancu - preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Economiei şi Comerţului: doamna Doina Dascălu – secretar de stat, doamna
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Alexandra Lăcrămioara – director, doamna Daniela Şchiopu – consilier, doamna
Maria Câmpeanu – şef serviciu, doamna Gheorghina Florea – director general
adjunct, doamna Mariana Mişu – director general adjunct, domnul Bărăscu
Dumitru – director adjunct, reprezentanţii Consiliului Concurenţei: domnul
Gheorghe Oprescu – preşedinte, domnul Vasile Seclăman – secretar general şi
doamna Diaconescu Florentina – director economic, reprezentanţii Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Lazlo Gyerko – vicepreşedinte,
doamna Andra Rădnică – expert, domnul Vlădoiu Luis – expert, domnul Vlădan
Florin Laurenţiu – consilier, reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului:
doamna Doina Petrache – director economic, domnul Bolojan Ilie – secretar
general precum şi reprezentanţii Ministerului pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale: domnul Ferdinand Nagy – secretar general,
doamna Alina Dincă – director general.
La primul punct al ordinii de zi au fost înscrise audierile reprezentanţilor
ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării bugetelor pe anul 2008
pentru: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Secretariatul General al Guvernului,
Consiliul

Concurenţei,

Cancelaria

Primului-Ministru,

Autoritatea

pentru

Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi
servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi
servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din
cadrul Senatului.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile generale pentru
proiectul Legii bugetului pentru anul 2008.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Doina
Dascălu, secretar de stat, a făcut o prezentare generală a bugetului de stat pe
anul 2008, afirmând că prezentul proiect are ca obiect stabilirea bugetului de stat
pe anul 2008 şi cuprinde volumul veniturilor şi structura acestora, pe capitole şi
subcapitole, cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite,
bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditele
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externe, fondurile externe nerambursabile, precum şi sumele alocate din venituri
proprii, pentru anul 2008.
Domnul preşedinte Mihai Tudose în urma dezbaterilor generale, a dat
cuvântul doamnei director Alexandru Lăcrămioara pentru a prezenta proiectul
de buget pentru Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna Alexandru
Lăcrămioara a afirmat că referitor la bugetul propriu al Ministerului Economiei şi
Finanţelor este de precizat faptul că se încadrează în creşterea prognozată de
3,5% şi comparativ cu

programul rectificat nu înregistrează creşteri

semnificative.
Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru

industrii şi

servicii, a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru Secretariatul
General al Guvernului pe anul 2008.
Domnul secretar general Ilie Bolojan reprezentantul Secretariatului
General al Guvernului făcut o scurtă prezentare, menţionând faptul că potrivit
legislaţiei, Secretariatului General al Guvernului este o structură cu personalitate
juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ordonator principal de
credite, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor
de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi
tehnice ale activităţii de Guvern, coordonarea procesului de planificare strategică
şi de reformă a politicilor publice la nivel central, reprezentarea Guvernului în faţa
instanţelor judecătoreşti, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de
buget pentru Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism
şi Profesii Liberale pe anul 2008.
Domnul secretar de stat Ferdinand Nagy, reprezentantul Ministerului
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, a
prezentat proiectul de buget pentru anului 2008.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de
buget pentru Consiliul Concurenţei pe anul 2008.
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Domnul Gheorghe Oprescu preşedintele Consiliului Concurenţei a
prezentat proiectul de buget al instituţiei pentru anul 2008.
Consiliul Concurenţei este unul dintre ordonatorii de credite care va avea
suplimentări de cheltuieli faţă de anul 2007.
Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru

industrii şi

servicii, a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2008.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul
vicepreşedinte Laszlo Gyerko a afirmat faptul că Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale,
cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica
Guvernului în domeniile privind producţia de apărare şi industria prelucrătoare şi
metalurgiei neferoase precum şi faptul că Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului este unul dintre ordonatorii de credite care vor avea reduceri de
cheltuieli faţă de anul 2007, de la 85 milioane lei la 67 milioane lei.
Domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi
servicii, a prezentat împreună cu domnul preşedinte Mihai Tudose proiectul de
buget pentru Cancelaria Primului Ministru pe anul 2008.
Cancelaria Primului Ministru este unu dintre ordonatorii de
credite care vor avea cele mai mari reduceri de cheltuieli faţă de anul
2007, de aproximativ 27%, fiind o structură cu personalitate juridică în
cadrul aparatului de lucru al Guvernului fiind coordonată direct de către
Primul-Ministru.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus comisiilor reunite să voteze în
bloc proiectul Legii bugetului pentru toţi ordonatorii de credite pentru anul 2008.
Supusă la vot această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi
de către membrii comisiilor reunite.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul Legii bugetului
de stat pe anul 2008.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu majoritate
de voturi avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului pe anul 2008.
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Miercuri, 31 octombrie 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din
cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, (PLx
687/2007)
2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social.
(PLx 566/2007)
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra proiectelor de
lege sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
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Joi, 01 noiembrie 2007
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din
cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
(PLx 687/2007)
2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii
nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social.
(PLx 566/2007)
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul proiectelor de lege
sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel POPA
Consilier parlamentar:
Alina-Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta-Florentina Ghencian
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