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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

      CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

 Bucureşti, 17.04.2008 
Nr. 21/68  

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 16 şi 17 aprilie 2008 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 16 aprilie 2008. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 16 şi 17 aprilie, din totalul de 22 de 
membri,  au fost prezenţi la dezbateri 21 deputaţi.  

La şedinţele Comisie din zilele de 16 şi 17 aprilie 2008 au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, 
Nosa Iuliu, Cornel Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Băluţă Lucian, Brânză 
William Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei 
Dominic, Godja Petru, Pascu Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica 
Ion, Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan Dumitru. Domnul deputat Borbély László 
a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost 
conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative: domnul Mircea Radu Popescu – consilier; reprezentantul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor: şi domnul Marius Dinescu - şef birou, precum 
şi reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe: doamna Cristina Morariu - director  
şi doamna Gabriela Burcea – consilier. 
 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 16 aprilie cu următoarea ordine de zi :  
1. IN FOND : 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 
septembrie 1994, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PLx 105/2008). 

2. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de 
urgenţă (PLx 765/2007).  

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei 
electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" S.A. (PLx 108/2008). 

 
 II. IN AVIZARE: 

 1. Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului (Plx 64/2008). 

  
 La punctul 1, pe fond,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994, Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PLx105/2008). 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, doamna director Cristina 
Morariu, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor, preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose, a supus la 
vot propunerea de aprobare a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgentă (PLx 765/2007).  
 Preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose, a supus la vot solicitarea 
reprezentantului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, domnul secretar 
de stat Victor Dobre, de amânare a dezbaterilor acestui proiect de lege.  

Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de amânare 
a dezbaterilor acestui proiect de lege.   
 La punctul 3, pe fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea 
alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind 
unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale 
de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica 
Oltenia" S.A. (PLx108/2008). 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot solicitarea Comisiei pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor de amânare a dezbaterilor pe fond, 
motivată de faptul că membrii acestei Comisii au solicitat informaţii suplimentare pe 
care reprezentanţii autorităţilor invitate urmează să le prezinte în proxima şedinţă. 
 Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de amânare 
a dezbaterilor acestui proiect de lege.  
 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată 



 3

a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului             
(Plx 64/2008). 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a iniţiativei 
legislative. 
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de avizare negativă a  propunerii legislative. 
 Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea de avizare 
negativă a acestei iniţiative legislative.  
 
 Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a continuat 
în ziua de 17 aprilie 2008 cu studiul si dezbaterea propunerii legislative privind 
concordatul preventiv (PLx131/2008), precum şi a proiectului de Lege pentru 
completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2003 privind unele 
măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele 
industriale Arad şi Harghita  (PLx145/2008). 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 

 
 

 

 

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                             
 

                    Consilier  parlamentar: 
                     Anca Chiser 
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