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Sinteza 
şedinţei Comisiei din ziua de 6 ianuarie 2010 

 
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 6 ianuarie 2010. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 6 ianuarie a.c., din totalul de 22 de membri,  au 
fost prezenţi toţi deputaţii. 
 La şedinţele Comisie din  ziua de 6 ianuarie a.c. au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Cherecheş 
Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru 
Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, 
Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  

 Domnul deputat Popescu Adrian a fost înlocuit de domul deputat Neculai Marius. 
 Şedinţa Comisiei, în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii precum şi Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului, a început în ziua de 6 
ianuarie a.c., cu  dezbaterea  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010               
(PLx 721/2009) cu următoarea ordine de zi: 
 In avizare: 
 1.Bugetul Ministerul Economiei, Comerţului si Mediul de Afaceri pentru anul 2010 
 2.Bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru anul 2010. 
 3.Bugetul Consiliului Concurenţei pentru anul 2010. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul preşedinte Mihai 
Tudose şi domnul deputat Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, domnul Adriean Videanu, ministrul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri; reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul Bogdan Chiritoiu, 
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preşedinte şi domnul Vasile Şeclăman – secretar general; reprezentanţii Secretariatului 
General al Guvernului, doamna Daniela Andreescu, secretar general al Guvernului.   
 
 
 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea bugetului Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediul de Afaceri pentru anul 2010. 
 Reprezentantul  Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediul de Afaceri, domnul 
ministru Adriean Videanu, a prezentat pe scurt, concepţia care a stat la baza construcţiei şi 
realizării bugetului acestui minister pentru anul 2010, principalele programe şi priorităţile 
pe care acest minister şi le propune pentru acest an. 
 Au fost formulate amendamente de către: deputat Cornel Cristian Resmeriţă – 
PSD+PC, deputat Laurenţiu  Nistor – PSD+PC, deputat Dan Ştefan Motreanu – PNL, 
deputat Graţiela Gavrilescu – PNL, deputat Luminiţa Iordache – PSD+PC, deputat Pavel 
Horj – PNL, deputat Vasile Berci – PNL, senator  Liviu Titus Pasca – PNL, senator Dorel 
Constantin Vasile Borza – PD-L, senator  Toni Greblă - PSD+PC, senator Titus Corlăţean 
– PSD+PC. Supuse la vot, au fost respinse cu majoritate de voturi. 
 A fost formulat un amendament de către Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediul de Afaceri, care a fost însuşit de membri celor patru Comisii.  Supus la vot, a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot proiectul de buget pentru Ministerului 
Economiei, Comerţului si Mediul de Afaceri cu amendamentul admis şi amendamentele 
respinse. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul de buget pentru Ministerul  Economiei, 
Comerţului şi Mediul de Afaceri, cu amendamentul admis şi amendamentele respinse 
a fost aprobat. 
 La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului  pentru anul 2010. 
 Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, doamna Gabriela Andreescu, 
secretar general al guvernului, a prezentat, pe scurt, atribuţiile secretariatului general al 
guvernului precum şi componenţele sistemului de finanţare ale diferitelor politici publice 
sectoriale. 
 Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, doamna Gabriela Andreescu, 
secretar general al guvernului, a precizat faptul că potrivit legislaţiei în vigoare, 
Secretariatul General al Guvernului  este o structură cu personalitate juridică, în cadrul 
aparatului de lucru al Guvernului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice 
aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice 
şi tehnice ale activităţii Guvernului, coordonarea procesului de planificare strategică şi de 
reformă a  politicilor publice la nivel central, reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor 
judecătoreşti, constituind totodată elementul de legătură, stabilitate şi continuitate a 
guvernării şi asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei. 
 Domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot proiectul de buget pentru 
Secretariatului General al Guvernului pentru anul 2010. 
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 Cu majoritate de voturi, proiectul de buget pentru Secretariatului General al 
Guvernului pentru anul 2010 a fost aprobat. 
 La punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea bugetului Consiliului 
Concurenţei pentru anul 2010. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul Bogdan Chiriţoiu, preşedinte, a 
precizat faptul că această instituţie supraveghează funcţionarea pieţei, prin asigurarea 
prevalenţei regulilor de concurenţă, astfel încât economia românească să devină eficientă şi 
competitivă în folosul consumatorilor. Domnia sa a făcut şi o prezentare a principalelor 
responsabilităţi în domeniul său de activitate care sunt: aplicarea eficientă, la standarde 
europene, a legislaţiei în domeniul concurenţei, respectiv reprimarea practicilor 
anticoncurenţiale, îndeplinirea rolului de autoritate de contact în domeniul ajutorului de 
stat între autorităţile naţionale implicate şi instituţiile comunitare cu competenţe în acest 
domeniu, mai ales Comisia Europeană, implicarea şi elaborarea şi aplicarea politicilor 
sectoriale care au ca obiectiv liberalizarea si funcţionarea pieţelor pe baza de mecanisme 
concurenţiale, precum si emiterea avizului conform pentru orice legislaţie care poate afecta 
funcţionarea pieţelor şi mediul de afaceri.  
 Domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot proiectul de buget pentru Consiliul 
Concurenţei pentru anul 2010. 
 Cu majoritate de voturi, proiectul de buget pentru Consiliul Concurenţei 
pentru anul 2010 a fost aprobat. 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                        SECRETAR, 
                                  Cătălin CHERECHEŞ 
 
 
 
                       Consilier parlamentar: 
                           Anca Chiser 
                            Expert parlamentar: 
                                                                                               Nicoleta-Florentina Ghencian 
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