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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 10 februarie. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 10, 11 şi 12 februarie a.c. din 
totalul de 25 de membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 10 februarie cu studiul şi 
dezbaterea  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009  (PLx 44/2009). 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
continuat şedinţa în ziua de 11 februarie în 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.  

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Audieri ai reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în 

vederea prezentării bugetelor pe anul 2009 pentru: Ministerul Economiei, 
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului–Ministru 
şi Ministerul Finanţelor Publice – 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. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul 
preşedinte Mihai Tudose 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 Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Pogea – ministru, 
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domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat, domnul Moise Popescu – 
director general, doamna Mariana Mişu– director general adjunct, doamna 
Monica Hampu – consilier, doamna Camelia Diaconescu – consilier şi  
doamna Daniela Şchiopu – şef serviciu, reprezentanţii Ministerului 
Economiei: domnul Claudiu Stafie – secretar de stat, domnul Tudor Şerban 
– secretar general şi domnul Bărăscu Dumitru – director adjunct, 
reprezentanţii Consiliului Concurenţei: domnul Gheorghe Oprescu – 
preşedinte, domnul Vasile Şeclăman – secretar general, reprezentanţii 
Secretariatului General al Guvernului: doamna Doina Petrache – director 
economic şi doamna Viorica Petrescu – şef serviciu, reprezentanţii 
Cancelariei Primului-Ministru: domnul Dan Lazăr –  consilier de stat, 
domnul Andrei Haas – consilier şi domnul Cătălin Baba – şef cancelarie, 
reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri: domnul Gheorghe Mann – secretar general, 
reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză: domnul Ion Ghizdeanu – 
preşedinte, reprezentantul Institutului Naţional de Statistică: domnul Cristian 
Stănică – vicepreşedinte, precum şi reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului. 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea 
reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării 
bugetelor pe anul 2009 pentru: Ministerul Economiei, Ministerul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, 
Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului–Ministru şi 
Ministerul Finanţelor Publice – 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 Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul Legii bugetului pentru 
anul 2009 (PLx 44/2009). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gheorghe 
Pogea, ministru, a făcut o prezentare generală a bugetului de stat pe anul 
2009, afirmând faptul că bugetul de stat pe anul 2009 se stabileşte la venituri 
în sumă de 75.682,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 94.501,7 
milioane lei, cu  un deficit de 18.819,2 milioane lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gheorghe 
Pogea, ministru, a făcut o prezentare generală a bugetului Ministerului 
Finanţelor, afirmând că misiunea instituţiei este de a asigura administrarea  
eficientă a resurselor financiare ale statului prin elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea politicilor fiscale şi bugetare.     Totodată domnul 
ministru Gheorghe Pogea a afirmat faptul că în la nivel mondial în contextul 
manifestării unor şocuri multiple, economia mondială a înregistrat o 
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încetinire considerabilă în anul 2008, de la 5 % în 2007 la doar 3% în 2008, 
estimându-se o creştere globală cu doar 0,5% în 2009, în concordanţă cu 
această proiecţie, prognoza comerţului mondial prezintă o deteriorare 
semnificativă, accentuată de efectele crizei financiare globale şi de 
dificultatea obţinerii finanţării. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat noua 
abordare a politicii bugetare care are următoarele obiective: consolidarea 
bugetară până la un deficit bugetar de 2% din PIB prin restructurarea 
cheltuielilor publice în sensul diminuării cheltuielilor curente de 
administrare, respectarea Regulii de Aur a finanţelor publice şi anume faptul 
că deficitul nu  finanţează decât investiţii publice, iar veniturile curente 
finanţează cheltuielile curente precum şi asigurarea sustenabilităţii datoriei 
publice interne şi utilizarea datoriei publice externe ca sursă de creştere 
economică. 

Printre priorităţile prezentate pentru anul 2009 au fost menţionate 
investiţii majore în infrastructura de transport, mediu, dezvoltare regională, 
educaţie şi sănătate. O altă prioritate fiind asigurarea fondurilor pentru 
cheltuieli de tip structural şi anume pensii, asistenţă socială, contribuţia la 
bugetul UE şi cofinanţarea programelor şi proiectelor finanţate din fonduri 
comunitare. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai  afirmat faptul 
că în prima parte a anului 2009, tendinţa de contracţie a activităţii economice 
se va accentua, fiind posibil ca în primul trimestru din anul 2009 creşterea 
reală a produsului intern brut să se situeze chiar sub 1%, dar pentru anul 
2009 cadrul macroeconomic previzionează un produs intern brut în creştere, 
în termeni reali, cu 2,5% faţă de 2008. 

Domnia sa a menţionat faptul că efectele crizei financiare şi 
economice vor fi resimţite puternic, cu deosebire în primul semestru, dar 
apreciază faptul că vor fi mai mici decât în cazul altor ţări din zonă, pentru 
că România are una din cele mai mici ponderi ale exportului în PIB ceea ce 
înseamnă un efect mai redus al contracţiei pieţelor externe, exportul de 
bunuri şi servicii în PIB este în România în jur de 30% comparativ cu 41% 
în Polonia, 63% în Bulgaria, 80% în Cehia şi Ungaria şi faptul că România 
are una din cele mai reduse rate de dependenţă de importuri energetice, 
subliniind faptul că România are un important sector economic în afara 
pieţelor, făcând astfel referire la sectorul agricol unde se prevede o creştere 
de 4,2% în condiţiile climaterice normale, la sectorul construcţiilor unde se 
va înregistra cea mai amplă contracţie, respectiv o creştere cu circa 6% în 
2009. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai menţionat şi 
sectorul industriei unde producţia industrială se va reduce în primul semestru 
cu circa 5% iar pe întregul an cu 1 %, exporturile de bunuri în acest an vor 
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creşte, iar importurile se vor reduce ca efect al reducerii producţiei 
industriale. 

Domnia sa a dorit să mai sublinieze faptul că în acest an, politica 
fiscală va fi caracterizată de coerenţă, predictibilitate şi stabilitate prin 
elaborarea unor proiecte ale Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, 
armonizate cu directivele Uniunii Europene, precum şi cu realităţile 
economice, obiectivul urmărit fiind simplificarea legislaţiei fiscale. 

Alocarea unor sume importante pentru cheltuielile de investiţii 
reprezintă un mijloc de limitare a ritmului de scădere economică şi de 
compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat, principalul 
suport pentru prevenirea declinului economic fiind reprezentat de investiţia 
publică unde principalele priorităţi sunt cele în infrastructură (lucrări de 
infrastructură de transport, mediu, rurale educaţie şi sănătate, reducând 
semnificativ investiţiile în autoturisme şi alte dotări), eficienţă energetică 
(reabilitarea termică a clădirilor), sprijinirea exporturilor (sprijinirea 
financiară a EXIMBANK) acordarea de sprijin pentru IMM-uri prin 
utilizarea fondurilor CEC Bank şi EXIMBANK. 

O ultimă prioritate prezentată de reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice o reprezintă achitarea plăţilor restante a obligaţiilor 
financiare certe, lichide şi exigibile ale administraţiei publice centrale şi 
locale. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de buget 
pentru Ministerului Finanţelor Publice. 

Cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă), proiectul de buget 
pentru Ministerului Finanţelor Publice a fost aprobat. 

Domnul preşedinte Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru 
Ministerul Economiei. 

Reprezentantul Ministerului Economiei a prezentat, pe scurt, 
atribuţiile acestui minister, care elaborează, implementează, monitorizează si 
evaluează strategiile si politicile din domeniile energie, industrie, resurse 
minerale pentru a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti. 

Reprezentantul Ministerului Economiei a prezentat, în continuare, 
componentele sistemului de finanţare ale diferitele politici publice sectoriale, 
precum si strategiile pe care le va avea în vedere ministerul în perioada 
următoare, atât în ceea ce privesc programele politicii industriale, sau al 
politicii energetice, precum şi în domeniul resurselor minerale. 

Reprezentantul Ministerului Economiei s-a referit, pe larg, la 
contextul economic în care se află tara noastră, la dificultăţile întâmpinate 
până acum în derularea programelor şi politicilor industriale, la modificările 
legislative care au condus la întârzieri în lansarea cererilor de proiecte, în 
special cele referitoare la aprobarea documentaţiei privind aprobarea 
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conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice. 

În cadrul dezbaterilor, domnii deputaţi Bud Nicolae, Leşe Doru, 
Zoicaş Gheorghe şi Cherecheş Cătălin şi domnii senatori Bârlea Gheorghe şi 
Bota Sorin şi-au retras amendamentele formulate în scris. 
 Au fost formulate amendamente de către domnii deputaţii: Tudor 
Alexandru Chiuariu, Ionel Palăr, Ionel Palăr, Gheorghe Gabor, Mihai Donţu, 
Mihai Voicu,Ionut Stroe, Vasile Berciu, Pavel Horj, Ciprian Dobre, Gigel 
Ştirbu, Graţiela Gavrilescu, Cristian Burlacu, Adriana Săftoiu, Dan 
Bordeianu, Dan Mihai Marian, Ioan Timiş şi de către domnii senatori: Dan 
Radu Ruşanu, Cristian David, Teodor Meleşcanu, Liviu Titus Paşca, Ioan 
Ghişe şi Gabriel Berca,  membrii Partidului Naţional Liberal. Supuse la vot, 
acestea au fost respinse cu majoritate de voturi (24 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 
 În continuare s-au formulat amendamente de către domnii deputaţi: 
Kelemen Hunor, Antal Istvan, Olosz Gergelz, Erdei Doloczki Istvan, 
Lakatos Petru şi de către domnul senator Gzerko Laszlo, membrii UDMR. 
Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate de voturi (31 voturi 
împotrivă). 

Domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot proiectul de buget 
pentru Ministerul Economiei. 

Cu majoritate de voturi (14 voturi împotrivă), proiectul de buget 
pentru Ministerului Economiei a fost aprobat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 
de buget pentru Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri a prezentat misiunea acestui minister, 
care, în calitate de autoritate de stat, elaborează, implementează si 
coordonează strategiile si politicile în domeniul întreprinderilor mici si 
mijlocii, al comerţului şi mediului de afaceri, monitorizând impactul 
acestora.  

Reprezentantul  Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri a prezentat, pe scurt, rezultatele obţinute 
de acest minister în activitatea de până acum, atât în domeniul 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi al cooperaţiei, al creşterii competitivităţii 
acestora si al racordării politicilor lor la obiectivele Lisabona, precum şi în 
implementarea politicii în domeniul comerţului interior, al dezvoltării 
infrastructurii de afaceri şi a serviciilor suport pentru acestea, precum şi în 
domeniul comerţului, în special a exportului sau al protecţiei consumatorilor. 
Domnia sa a făcut şi o prezentare a componentelor sistemului de finanţare al 
ministerului, cu sursele de finanţare precum si ponderea fiecărei surse in 
totalul finanţării. 
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Domnia sa a subliniat că Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, în domeniul fondurilor structurale, 
îndeplineşte atribuţiile de Organism Intermediar pentru programul 
operaţional sectorial, creşterea competitivităţii economice, axa prioritara I, 
fiind beneficiar pentru cinci programe finanţate prin Programul Operaţional - 
Dezvoltarea capacităţii administrative. 
 În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente de către domnii 
deputaţi: Tudor Alexandru Chiuariu, Ionel Palăr, Ciprian Dobre, precum şi 
domnul senator Gabriel Berca, membrii ai Partidului Naţional Liberal. 
Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate de voturi. 

Un alt amendament a fost formulat de către domnul deputat Doru 
Claudian Frunzulică, membru al Partidului Social Democrat. Supus la vot, 
acesta a fost respins cu majoritate de voturi (21 voturi împotrivă). 

Membrii Partidului Naţional Liberal s-au retras din sala de şedinţă. 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 

de buget pentru Consiliul Concurenţei. 
Reprezentantul Consiliului Concurenţei a precizat faptul că această 

instituţie supraveghează funcţionarea pieţei, prin asigurarea prevalenţei 
regulilor de concurenţă, astfel încât economia românească să devină 
eficientă si competitivă în folosul consumatorilor. 

Principalele responsabilităţi în domeniul său de activitate 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.  

Principalele priorităţi ale politicii concurenţiale sunt: aplicarea 
eficienta, la standarde europene a legislaţiei în domeniu, promovarea culturii 
concurentei, considerata de toate autorităţile de concurenţă ca fiind un 
instrument deosebit de important în acţiunile pro-active care să influenţeze 
elaborarea politicilor economice în concordanta cu regulile liberei 
concurentei. 

Pentru a implementa politica de concurenta Consiliul Concurentei 
trebuie să îşi dezvolte capacitatea administrativa ţinând cont de contextul şi 
provocările actuale şi anume autoritate de contact în domeniul ajutorului de 
stat între autorităţile naţionale implicate şi Comisia Europeană, membru al 
reţelei europene de concurenţă, participant cu drepturi depline in forurile de 
lucru ale UE. 
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Acţiunile de implementare ale politicilor de concurenţă vor viza 
extinderea reţelei în domeniul ajutoarelor de stat, implicarea activă în 
reţeaua europeana de concurenta şi la nivelul grupurilor de lucru ale 
Comisiei Europene, consolidarea sistemului de management al controlului 
intern, creşterea performantei profesionale în domeniul analizei economice, 
optimizarea sistemului de management al performanţei, modernizarea 
sistemului de achiziţii publice, intensificarea utilizării tehnologiilor în 
activităţile de investigare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 
de buget pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
prezentat pe scurt proiectul de buget afirmând faptul că 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. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
afirmat faptul că obiectivele strategice privind industria de apărare sunt 
următoarele:  separarea sectorului militar de cel civil şi concentrarea 
activităţii pe viabilizarea sectorului militar, scoaterea la vânzare a activelor 
aferente sectorului de producţie civilă,  finalizarea procesului de privatizare 
prin vânzarea de acţiuni/ participaţii si vânzarea de active, finalizarea 
investiţiilor privind capacităţile de producţie pentru apărare a căror 
perspectivă este bazată pe segmente de piaţă bine definite, p recum ş i  
îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare, inclusiv a strategiei 
de export. 

O parte importantă o reprezintă şi restructurarea sectorului 
producţiei de apărare care urmăreşte Programul pentru Reconversia 
Industriei de Apărare şi alinierea la exigenţele NATO. În prezent în cadrul 
agenţilor economici menţionaţi mai sus sunt încadraţi circa 7186 de 
salariaţi. Relansarea industriei de apărare este un proces complex şi de 
durată. În baza programelor de restructurare s-au desfăşurat şi sunt în curs de 
derulare acţiuni privind  redimensionarea industriei de apărare şi a 
numărului de personal în concordanţă cu cerinţele forţelor sistemului 
naţional de apărare si ale unor beneficiari externi şi modernizarea si 
retehnologizarea unor capacităţi de producţie în scopul realizării de produse 
de tehnica militară compatibile cu cele similare utilizate în NATO şi 
competitive pe plan mondial, a dorit să precizeze reprezentantul Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului 

Domnul preşedinte Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii 
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru 
Secretariatul General al Guvernului. 
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Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului a prezentat 
proiectul de buget precizând 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. 

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului a menţionat 
faptul că sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării 
sunt structurate în felul următor: o pondere de 78,43% din bugetul de stat şi 
21,57% din fonduri externe nerambursabile. 

Secretariatului General al Guvernului va continua implementarea 
măsurilor de reformă a sistemului de luare a deciziei, principalele activităţi 
cu caracter de noutate fiind legate de iniţiativa pentru o mai bună 
reglementare, măsurarea costurilor administrative şi reducerea sarcinilor 
administrative, în acelaşi timp Secretariatului General al Guvernului va 
urmări îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei prin asigurarea unei 
calităţi sporite a analizelor preliminare de impact a proiectelor de acte 
normative şi documentelor de politici publice, introducerea practicilor de 
monitorizare şi evaluare a performanţei şi planificare strategică. 

Secretariatului General al Guvernului are calitatea de beneficiar 
pentru proiectele finanţate prin fonduri structurale prin intermediul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrativ, a menţionat 
reprezentantul Secretariatului General al Guvernului. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate două amendamente de către 
membrii grupului UDMR, domnii deputaţi: Kelemen Hunor, Erdei Dolóczki 
István şi Lakatos Petru. Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate 
de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul 
de buget pentru Cancelaria Primului-Ministru. 

Reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru a făcut o scurtă 
prezentare a proiectului de buget, menţionând faptul că în noua structură 
privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru, se pune 
accent pe rolul fundamental al acestei instituţii de minister al Primului- 
Ministru, de interfaţă eficientă între Şeful Executivului şi principalele 
ministere şi domenii de importanţă naţională, în acest sens, actuala structură 
a Cancelariei Primului-Ministru, cu noile departamente multisectoriale, 
corespunzătoare domeniilor de activitate ale ministerelor, permite Primului- 
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Ministru asigurarea unei eficiente coordonări a structurilor guvernamentale, 
în vederea luării celor mai potrivite decizii de către Şeful Executivului. 

Departamentele corespunzătoare domeniilor de activitate a 
ministerelor elaborează studii şi analize, formulează propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii, conlucrează cu ministerele de resort, ale căror 
propuneri le susţin în faţa Primului-Ministru. Aceste departamente fiind 
conduse de consilierii de stat ai Primului-Ministru. 

Reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru a precizat faptul că 
sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării sunt 
structurate într-o pondere de 100% din bugetul de stat, menţionând că 8,67% 
din fondurile alocate de la bugetul de stat reprezintă proiecte cu finanţare de 
la Uniunea Europeană, proiecte care vor fi gestionate de către Cancelaria 
Primului-Ministru aparat propriu şi a căror sume vor fi parţial recuperate 
prin Fondul Social European. 

Instituţiile finanţate de bugetul Cancelariei Primului-Ministru, în 
calitate de ordonator principal de credite sunt următoarele: Agenţia pentru 
Strategii Guvernamentale, Agenţia pentru Investiţii Străine, Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România, Agenţia Naţională           
Anti-Doping, precum şi Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, 
comisie care va funcţiona efectiv în anul 2009, deoarece concursul de 
ocupare a postului de director general a fost finalizat în luna decembrie 
2008. 

O ultima menţiune pe care reprezentantul Cancelariei Primului 
Ministru a dorit să o facă este faptul că în acest an, Cancelaria          
Primului-Ministru va gestiona şi implicit beneficia, prin aparatul propriu, de 
un buget în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., 
Politicii Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente 
postaderare. 

Domnul preşedinte Iulian Iancu a propus Comisiilor reunite să 
voteze în  bloc proiectul Legii bugetului pe anul 2009 pentru: Ministerul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, 
Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului–Ministru.  

Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului pe anul 2009 
pentru: Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului–
Ministru, au fost aprobate. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2009 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de 
buget ale Ministerului Economiei, Ministerului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei, 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Secretariatului General al 
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Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru şi Ministerului Finanţelor Publice 
au fost avizate favorabil. 
 Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 
continuat în data de 12 februarie cu studiul şi dezbaterea proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 
privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv 
dezvoltarea regională - (PLx 42/2009), a proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.182/2008 pentru 
ratificarea Contractului de credit în cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR 
între România si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti, la 24 
noiembrie 2008 -  (PLx 12/2009), precum şi a proiectului de lege privind 
instituţiile financiare nebancare - (PLx 26/2009). 
 Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
proiectelor de lege sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     
 

 

 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 
 
                                        SECRETAR, 
                                  Cătălin CHERECHEŞ 
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