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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 3 decembrie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie au fost prezenţi
21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
La şedinţele Comisie din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Nosa Iuliu,
Cornel Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Nicolae Bara, Brânză William
Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru,
Lakatos Petru, Moldovan Emil Radu, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu,
Stoica Ion, George Alin Teodorescu, Aurel Vainer, Ursărescu Dorinel şi
Zamfirescu Dan Dumitru.
Domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegaţie externă.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au
fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei.
La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnul Victor Paul Dobre
– secretar de stat şi domnul Radu Popescu – consilier, reprezentanţii
Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Ciprian Badea – director general
şi doamnele Mădălina Gheorghe – şef serviciu şi Maura Ioniţă – şef serviciu,
reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: doamna Angela
Toncescu – preşedinte, domnul Tudor Baltă – vicepreşedinte, doamna Marinela
Nemeş - director general şi domnul Marius Bulugea - director general,
reprezentanţii Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism
şi Profesii Liberale: domnii Csàka Jỏzsef – director general şi Mihai Grigoroiu –
consilier juridic, reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor: domnul Bogdan Vancea – şef serviciu, reprezentantul Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Làszlỏ Gyerkỏ
–
vicepreşedinte, reprezentantul Secretariatului General al Guvernului: domnul
Cseke Attila – secretar de stat, precum şi reprezentantul Ministerului Justiţiei:
doamna Claudia Roşianu – consilier juridic.

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN FOND:
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale. (PLx 725/2007)
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente.
(PLx 729/2007)
3. Cererea de reexaminare a Preşedintelui României cu privire la
Legea 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’’.
(PLx 321/2007)
4. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.
(PLx 765/2007)
II. ÎN AVIZARE:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii. (PLx 726/2007)
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. (PLx 728/2007)
3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind
înfiinţarea Societăţii Comerciale ,,Compania Naţională de Transporturi Aeriene
Române – TAROM’’ - S.A.. (PLx 777/2007)
Şedinţa Comisie a început în ziua de 3 decembrie 2007 cu dezbaterea
punctului 1, în fond, al ordinii de zi.
La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris a fost înscris
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale. (PLx 725/2007)
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director
general Ciprian Badea, a făcut o scurtă prezentare a prezentului proiect de lege.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
prezenta iniţiativă legislativă, în forma adoptată de Senat.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere si adoptare, proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2007 pentru
modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, în forma adoptată
de Senat.
La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a
altor acte normative incidente. (PLx 729/2007)
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterilor acestui
proiect de lege, având în vedere solicitările repetate ale Comisiei faţă de
ministerele iniţiatoare, ca pentru susţinerea proiectelor de lege să fie prezent un
reprezentat cu funcţia de, cel puţin, secretar de stat.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru o dată
ulterioară.
La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de
reexaminare a Preşedintelui României cu privire la Legea 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’’. (PLx 321/2007)
Domnul preşedinte Mihai Tudose i-a invitat pe membrii Comisiei să îşi
expună punctul de vedere.
Domnul deputat Petru Lakatos şi-a susţinut amendamentele propuse.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentele propuse,
acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot admiterea cererii de
reexaminare cu amendamentele admise, aceasta fiind aprobată cu
majoritate de voturi (o abţinere).
În urma analizării motivelor cererii de reexaminare şi a punctelor de
vedere exprimate de către invitaţi, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi (o abţinere) să admită cererea de reexaminare şi să supună plenului
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Legea 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
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La punctul 4, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor. (PLx 765/2007)
Reprezentantul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
domnul secretar de stat Victor Paul Dobre, a făcut o scurtă prezentare a
proiectului de lege.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
propunerea de respingere a acestei iniţiative legislative. Propunerea a fost
respinsă cu majoritate de voturi.
Având în vedere complexitatea modificării şi completării acestui proiect
de lege, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare
a dezbaterilor prezentei iniţiative legislative pentru sesiunea februarie 2008.
Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (un vot împotrivă).
La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2007 privind
unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (PLx 726/2007)
Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor domnul Bogdan Vancea a făcut o scurtă prezentare a proiectului de
lege supus dezbaterii membrilor Comisiei.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru
accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate
în mod abuziv. (PLx 728/2007)
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
domnul vicepreşedinte Làszlỏ Gyerkỏ, a făcut o scurtă prezentare a prezentului
proiect de lege, menţionând că Fondul „Proprietatea” are nevoie pentru a deveni
operaţional, de modificarea unor prevederi legale şi adăugarea altora, pentru
completarea prevederilor Legii 274/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că, prin
prezenta iniţiativă legislativă se propune transferul a 51% din acţiunile SC
Romplumb S.A către ,,Fondul Proprietatea’’, societate comercială pe acţiuni,
deşi această societate este cuprinsă în proiectul de buget al AVAS pe anul 2008.
Mai mult decât atât, prin prezenta iniţiativă legislativă Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului ar putea pierde poziţia de acţionar majoritar la
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mai multe societăţi comerciale, în special complexe energetice, prin transferul
acţiunilor acestora către ,,Fondul Proprietatea’’.
Având în vedere considerentele mai sus menţionate, domnul preşedinte
Mihai Tudose a propus avizarea negativă a acestui proiect legislativ.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege.
Membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (4 abţineri),
avizarea negativă a proiectului de lege.
La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale
,,Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM’’ - S.A..
(PLx 777/2007)
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna Maura
Ioniţă, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, afirmând faptul că
proiectul are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ,,Compania Naţională de
Transporturi Aeriene Române – TAROM’’ – S.A..
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Iuliu NOSA
Consilieri parlamentari:
Anca Chiser
Graziella Segărceanu
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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