
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, 
REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

     Bucureşti, 05.03.2009 
      Nr. 21/75  

 

Proces verbal al şedinţei Comisiei 

din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009 
 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început lucrările în ziua de 3 martie 2009. 
La lucrările Comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 martie a.c. din totalul de 25 de membri,  

au fost prezenţi toţi deputaţii.  
 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 3 martie 2009 cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
procedură de urgenţă (PL-x 113/2009) – aviz. 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.149/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind 
modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contribuţiei naţionale în bugetul 
instituţiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperarea 
teritorială europeană”, în procedură de urgenţă  (PL-x 120/2009) – aviz. 

3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea 
si finalizarea proiectelor PHARE, în procedură de urgenţă (PL-X 123/2009) – aviz. 

4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea 
regională, în procedură de urgenţă (PL-x 42/2009) – fond. 

5. Propunerea legislativă privind stimularea investiţiilor, Camera Deputaţilor fiind  
cameră decizională (PL-x 500/2008) – fond.  

6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,   în 
procedură de urgenţă (PL-x 558/2008), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o 
nouă dezbatere – fond.  

7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2008 privind preluarea de către AVAS a unor creanţe comerciale restante aflate în 
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administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat, în procedură de urgenţă (PL-x 600/2008) – fond. 

8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 
Comercială „Fondul Proprietatea”-SA la Societatea Naţională „Nuclearelectrica” SA, în 
procedură de urgenţă (PL-x 601/2008) – fond. 

9. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2008 privind stimularea investiţiilor, în procedură de urgenţă (PL-x 603/2008) – fond. 

10. Proiectul de lege pentru Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, procedură de urgenţă  
(PL-x 729/2007), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – 
fond. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 
        La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei: doamna Liliana 
Linculescu – consilier şi domnul Mitu Dorel – director, reprezentanţii Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: domnul Iuliu Bara – director general, doamna Liliana 
Stoica – consilier, domnului Dan Nicolaescu – director şi domnul Cătălin Surdeanu – şef 
serviciu, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna Graţiela Iordache – 
secretar de stat, doamna Mihaela Dragnea – consilier superior, doamna Irina Avram – şef 
serviciu, domnul Victor Pătrulescu – director general, doamna Ioniţa Magdalena – şef 
serviciu şi domnul Ene Constantin – director, reprezentanţii Băncii Naţionale a României: 
domnul Emilian Antonescu – director adjunct şi domnul Sorescu Sorin – consilier juridic, 
reprezentanţii Agenţiei Române pentru Investiţii Străine: doamna Raluca Anghel Gheorghe 
– secretar de stat şi domnul Sorin Vasilescu – director, reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Andi Petrişor Gain – vicepreşedinte şi doamna 
Cristiana Gocui – director general, reprezentanţii Societăţii Naţionale Nuclearelectrica 
S.A.: domnul Chiripuş Vlad-Ionuţ – consultant juridic şi domnul Canurei Claudiu – 
consilier juridic, reprezentantul Fondul Proprietatea: doamna Laura Constantin – director 
juridic, reprezentantul Fondului de garantare a depozitelor bancare: domnul Vulpescu 
Niculae – director precum şi reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor Statului: 
domnul Ionescu Daniel – secretar general. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, în procedură de urgenţă (PL-x 113/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege afirmând că modificarea Ordonanţei 
de urgentă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii si Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 
achiziţionării de autoturisme, cu modificările ulterioare, în regim de urgenţă a fost 
justificată de necesitatea efectuării unor corecţii asupra sumelor reprezentând despăgubiri, 
care implică şi realizarea unei corelări corespunzătoare a plăţii acestora către persoanele 
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îndreptăţite cu perioada de constituire a surselor de plată. Propunerea de modificare este 
justificată de faptul că determinarea cuantumului sumelor aferente despăgubirilor s-a 
efectuat pe baza unor evidenţe care reflectau situaţia unor solduri cu o vechime 
considerabilă şi care s-au dovedit a fi incomplete după intrarea în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2007.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a spus că,  în acest sens, având în vedere solicitarea CEC Bank exprimată în adresa sa 
nr.789/08.09.2008, înregistrată sub nr.436.865/09.09.2008, propunem eliminarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, cu modificările ulterioare, care, 
prezentând repartiţia valorii despăgubirii pe judeţe, este susceptibilă de a comporta 
modificări pe parcursul derulării procedurii de acordare a despăgubirilor.   
      Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că au fost identificate şi alte  persoane cu drept 
de despăgubire, dar  care nu au fost incluse în această anexă. Totodată se propune 
modificarea datei de răscumpărare a obligaţiunilor de stat emise conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, cu modificările ulterioare, de la 21 
decembrie 2008, aşa cum este reglementată în prezent, la 30 octombrie 2008.  Aceasta  este 
determinată de faptul că, în perioada rămasă până la finele anului 2008, din punct de 
vedere al disponibilităţilor contului curent general al trezoreriei statului, coroborat cu 
volumul obligaţiilor de plată ale serviciului datoriei publice guvernamentale, se evidenţiază 
lunile octombrie  şi decembrie. Astfel, în luna octombrie a anului curent, ca efect al 
colectării impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, disponibilităţile contului curent general 
al trezoreriei statului înregistrează o creştere importantă, asigurând resursele necesare 
efectuării unui volum mai mare de plăţi ale serviciului datoriei publice guvernamentale.  
     De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela 
Iordache, secretar de stat, a adăugat că, pe de altă parte, în luna decembrie, la volumul 
mare al obligaţiilor de plata scadente ale serviciului datoriei publice guvernamentale, se 
adaugă plăţile specifice sfârşitului de an, derulate prin trezoreria statului şi care, 
comparativ cu celelalte perioade ale anului, înregistrează o creştere importantă. In vederea 
diminuării impactului volumului mare de plăţi prognozat pentru luna decembrie şi având în 
vedere faptul că plata despăgubirilor nu presupune efectuarea unor cheltuieli de la bugetul 
de stat, este indicat să se procedeze la răscumpărarea obligaţiunilor de stat emise în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007, cu modificările ulterioare, în luna 
octombrie a anului curent. 
      In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă a  
proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea si completarea 
Ordonanţei Guvernuluii nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe 
nerambursabile si a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea si 
utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperarea teritorială europeană”, procedură de 
urgenţă (PL-x 120/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Iuliu Bara, 
director general, a prezentat proiectul de lege menţionând că iniţiativa legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 46/2007 



 4

privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în 
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul 
‘’Cooperare teritorială europeană’’, în sensul modificării sursei de acordare a avansului 
pentru programele aferente acestui obiectiv şi crearea posibilităţii ca persoanele juridice de 
drept privat să participe la unele proiecte de finanţare, ceea ce va avea ca impact financiar 
o creştere a cheltuielilor de la bugetul de stat prin asigurarea întregii sume aferente 
cofinanţării de 15%, şi deci un efort bugetar suplimentar faţă de estimarea prevăzută de 
Ordonanţa Guvernului nr. 46/2007. Necesitatea adoptării prezentului act normativ fiind 
urgentată de faptul că neadoptarea acestuia ar conduce la apariţia unor grave 
disfuncţionalităţi în implementarea programelor obiectivului ‘’Cooperare teritorială 
europeană’’ din punct de vedere al asigurării unei gestiuni financiare corecte şi echiatabile 
pentru statele partenere în programe.  

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Iuliu Bara, 
director general, a mai precizat că nepromovare actului normativ implică riscul întârzierii 
contractelor de finanţare cu beneficiarii programelor de cooperare teritorială europeană, 
întrucât conţinutul acestor contracte depinde de reglementările prezentate în această 
ordonanţă de urgenţă. Totodată prin nepromovarea proiectului persoanele juridice de drept 
privat nu vor putea participa la proiectele finanţate în cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Ungaria şi în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională 
‘’Sud-Estul Europei’’.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă proiectul de lege are impact 
macroeconomic asupra mediului de afaceri. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Iuliu Bara, 
director general, a răspuns că are un impact in mod indirect având în vedere că actul 
normativ prevede posibilitatea acordării de plăţi în avas din fondurile externe 
nerambursabile către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, fără a face distincţie între 
aceştia în funcţie de statul partener în programul din care provin. 
        In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă 
a  proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, procedură de 
urgenţă (PL-X 123/2009) – aviz. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a prezentat pe scurt proiectul de lege, afirmând faptul că obiectul de reglementare este 
stabilirea cadrului legal pentru alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat, în vederea 
finalizării proiectelor Phare, pentru perioada 2005-2010. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a dorit să menţioneze faptul că Ministerul finanţelor publice susţine acest proiect de 
lege. 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul Cătălin 
Surdeanu, şef serviciu, a afirmat că programul Phare a reprezentat un instrument de 
asistenţă financiară şi tehnică oferit de Uniunea Europeană pentru restructurarea 
economiilor ţărilor în curs de aderare la Uniunea Europeană şi crearea infrastructurii 
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necesare aderării. Programul Phare a vizat sprijin financiar în domenii diverse: transporturi, 
mediu, audio-vizual, agricultură, justiţie, energie, etc. În perioada 2003-2008, au fost 
lansate licitaţii şi incheiate contracte de asistenţă tehnică, furnizare de produse şi execuţie 
de lucrări. Pentru proiectele lansate înainte de 1 ianuarie 2007, licitaţiile au fost organizate 
în conformitate cu regulile PRAG, iar licitaţiile lansate după 1 ianuarie 2007 au fost 
organizate cu respectarea legislaţiei româneşti în domeniul achiziţiilor publice.  

Domnia sa a menţionat că, având în vedere întârzierile înregistrate în cadrul 
licitaţiilor, întârzierile în procesul de verificare a eligibilităţii pfertanţilor declaraţi 
câştigători, precum şi întârzierile în procesul de implementare a contractelor, s-au 
înregistrat unele întârzieri în implementarea anumitor proiecte ce au avut o complexitare 
sporită, fapt ce a dus la finalizarea unor activităţi şi la achiziţionarea/livrarea unor 
echipamente după expirarea perioadei de implementare a proiectelor prevăzute în 
Memorandumurile/Acordurile de Finanţare specifice, toate costurile reprezentând activităţi 
desfăşurate sau produse achiziţionate după expirarea perioadei de implementare din 
Memorandumurile/Acordurile de Implementare nu sunt eligibile pentru finanţare din 
fonduri Phare. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, domnul 
Cătălin Surdeanu, şef serviciu, a afirmat că nefinalizarea activităţilor contractuale pe 
anumite componente ar conduce la neatingerea obiectivelor generale ale proiectului, 
precum şi la declararea întregului proiect ca neeligibil şi, în consecinţă, retragerea 
finananţării nerambursabile pentru întregul proiect. Mai mulţi factori fac necesară alocarea 
de fonduri de la bugetul de stat în vederea finanţării chieltuielilor apărute, printre care se 
enumeră costurile de asistenţă legate de procedura de soluţionare a disputelor existente 
între părţi, de asistenţa şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj sau de judecată, 
întârzierile înregistrate în procesul de implementare sau în obţinerea avizelor necesare 
demarării lucrărilor, obligativitatea părţii române de a suporta costurile de asitenţă legate 
de procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi, de asistenţă şi expertiză 
juridică şi tehnică, precum şi alte sume necesare continuarii şi finalizării proiectelor Phare 
a precizat domnul şef serviciu Cătălin Surdeanu reprezentantul Ministerului dezvoltării 
regionale şi locuinţei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a dorit să menţioneze, la rândul său, faptul că pentru deblocarea acestor situaţii se 
impune asigurarea unor sume de la bugetul de stat pentru a putea finaliza execuţia 
contractelor şi atingerea obiectivelor stabilite prin contract şi fişa de proiect, neadoptarea 
acestei măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate, la întârzierea implementării 
proiectelor, existând riscul de a nu se realize obiectivele până la termenele stabilite prin 
memorandumurile/acordurile de finanţare, şi astfel finanţarea acordată prin Phare să fie 
recuperată de partea comunitară, respective suplimentar să fie aplicate României corecţii 
financiare. 

  În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă 
a proiectului de lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul patru  al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 
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individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în procedură de urgenţă            
(PL-x 42/2009) – fond. 
     Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat  a spus că, având în vedere că România a devenit stat membru al Uniunii Europene, 
trebuie să devină si un stat competitiv şi atractiv pentru investitori în vederea realizării unei 
dezvoltări durabile a economiei naţionale.  Acest obiectiv se poate realiza printr-o politică 
coerentă de încurajare şi susţinere a investiţiilor care să conducă la dezvoltarea capacităţii 
productive a economiei şi la crearea de locuri de muncă. Astfel, în data de 12 septembrie 
2007 a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni dintre Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi Ford Motor Company cu privire la achiziţionarea unui 
pachet de acţiuni reprezentând 72,4% din capitalul social al Societăţii Comerciale 
„Automobile Craiova” - S.A. Prin contractul de vânzare-cumpărare Ford Motor Company 
şi-a asumat angajamentul sa realizeze două proiecte de investiţii, respectiv unul destinat 
producţiei de automobile, iar cel de-al doilea producţiei de motoare.  
        Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat a adăugat că, în vederea stimulării procesului investiţional asumat de Ford Motor 
Company cu privire la producţia de automobile şi motoare în uzina de la Craiova, statul 
român şi-a asumat angajamentul să acorde ajutor de stat individual regional în conformitate 
cu acquis-ul comunitar. Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două 
proiecte de investiţii în conformitate cu calendarul propus şi ţinând seama de impactul 
economico-social în regiune al acestora este necesară adoptarea în regim de urgenţă a 
prezentului proiect de act normativ.  
      Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de 
stat permite acordarea de ajutor de stat regional în funcţie de nivelul produsului intern brut 
pe cap de locuitor în respectiva regiune. Conform prevederilor Liniilor directoare privind 
ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană în 
decembrie 2005, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional, 
beneficiind de procentul maxim de intensitate a ajutorului, de 50%, în condiţiile unui 
produs intern brut pe cap de locuitor mai mic de 45% din media Uniunii Europene de 25%, 
excepţie făcând regiunea Bucuresti-Ilfov care beneficiază de intensitate de 40%, produsul 
intern brut pe cap de locuitor fiind între 45% şi 60% din media Uniunii Europene. Aceste 
praguri ale intensităţii maxim admisibile ale ajutorului de stat sunt prevăzute şi în 
Hotărârea Guvernului nr.946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional 
pentru investiţii iniţiale. Pentru realizarea acestora este necesară demararea efectivă a 
mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de condiţii cu caracter 
suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, să se ţină seama de 
faptul că implementarea proiectelor de investiţii cu implicaţiile lor economico-sociale este 
legată direct de demararea şi derularea mecanismelor de ajutor de stat, aşa cum a fost 
autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr.C(2008)1613 din 30 aprilie 2008 şi să se aibă 
în vedere şi termenele stricte de realizare a proiectelor de investiţii si implicit de acordare a 
tranşelor de ajutor de stat. 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului 
de lege în ansamblul său, în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă privind 
stimularea investiţiilor (PL-x 500/2008).  
      Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut precizarea că iniţiatorii acestei propuneri 
legislative nu mai fac parte din actualul Parlament, deci nu pot fi prezenţi pentru a-şi 
susţine propunerea.  
      De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a mai spus că propunerea legislativă nu 
se justifică întrucât există o reglementare în vigoare care vizează stimularea investiţiilor - 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 (PL-x 603/2008), act normativ aflat în 
procedura de aprobare la Camera Deputaţilor.  
      Pe cale de consecinţă, neputând exista 2 acte normative care să aibă acelaşi obiect de 
reglementare, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus respingerea propunerii 
legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul şase al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă (PL-x 558/2008) 
retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – fond.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat  a subliniat că actualul cadru legislativ a creat premisele funcţionarii, în paralel, a două 
sisteme de conducere a operatorilor economici: primul, aplicabil societăţilor comerciale, în 
general, instituit de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, conform căruia administrarea executiva este 
delegată directorilor care îşi exercită atribuţiile in temeiul unui contract de mandat, iar cel 
de-al doilea sistem incident regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, 
precum şi societăţilor la care statul sau o autoritate administrativă este acţionar majoritar 
instituit de OUG 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte 
dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr.59/2002 cu 
completările ulterioare, conform căreia atribuţiile de conducere sunt exercitate de 
conducători în baza unui contract de performantă, anexa la contractul individual de muncă.  
Ţinând cont de faptul că existenţa unui regim diferenţiat pentru o anumită categorie de 
operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncţionalităţi în 
derularea activităţii societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului de 
lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

La alineatul (2) al articolului 2, membrii Comisiei au formulat un amendament, supus la 
vot acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 din forma Senatului au fost formulate  amendamente, supuse la vot acestea 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 din forma Senatului au fost formulate  amendamente, supuse la vot acestea 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de 
menţinere a raportului iniţial, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a 
fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul şapte al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către AVAS a unor 
creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, procedură de urgenţă (PL-x 600/2008) - 
fond 

Reprezentantul AVAS, domnul Andi Petrişor Gain, vicepreşedinte, a subliniat faptul că, 
având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru creşterea gradului de 
colectare a creanţelor înregistrate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi rezultatele pozitive obţinute de Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul valorificării unor creanţe deosebit de 
mari (atât creanţe bancare neperformante, creanţe bugetare, cât şi comerciale), este 
oportună intervenţia Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie 
specializată, având personal calificat şi corp propriu de executori.  

   Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus dezbaterii şi apoi votului titlul proiectului 
de lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Articolul unic al proiectului de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

La alineatul (2) al articolului 1, membrii Comisiei au formulat un amendament, supus la 
vot acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 din forma Senatului a fost formulat un amendament, supus la vot acesta au 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

La anexa din forma Senatului au fost formulate amendamente, supuse la vot acestea au 
fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului 
de lege în ansamblul său, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
       La punctul opt al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la 
capitalul social deţinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea”-SA la Societatea 
Naţională „Nuclearelectrica” SA, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională (PL-x 601/2008) – fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat, a subliniat în susţinerea acestui proiect de lege faptul că, trebuie avut în vedere 
necesitatea urgentării procedurilor necesare listării Societăţii Comerciale "Fondul 
Proprietatea" - S.A. şi evitarea impactului social negativ pe care l-ar avea imposibilitatea 
listării Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. în următorii 3 ani, ceea ce ar 
duce la diminuarea încrederii beneficiarilor de despăgubiri în această formă de acordare a 
despăgubirilor şi, prin aceasta, ar îndepărta societatea de scopul avut în vedere la crearea 
acesteia. Acestor considerente se adaugă si faptul că sursele de finanţare a acordării 
despăgubirilor în numerar se asigură, până la listarea Societăţii Comerciale "Fondul 
Proprietatea" - S.A. şi din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul 
"Proprietatea".  

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisie.   
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La punctul nouă al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, procedură 
de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională (PL-x 603/2008) – fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat a spus, în prezentarea acestui proiect, că prezenta ordonanţa de urgenţă reglementează 
cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare 
durabilă a Romaniei, prin stimularea unor categorii de investiţii. 

Domnia sa a dorit să sublinieze faptul că, această ordonanţă a fost emisă având în 
vedere interesul public major privind acordarea de măsuri de sprijin pentru stimularea 
investitiilor, cu respectarea legislaţiei comunitare în domeniul ajutorului de stat. De 
asemenea, domnia sa a mai spus că a fost avută în vedere şi importanta orientarii măsurilor 
de sprijin pentru încurajarea dezvoltării anumitor sectoare de activitate, în funcţie de 
priorităţile de dezvoltare ale României şi pentru a asigura cele mai eficiente măsuri 
economico-sociale, dar şi pentru a orienta investiţiile către acele regiuni de dezvoltare care 
sunt mai puţin vizate de investiţii în această perioadă, precum şi necesitatea de a raspunde 
cat mai prompt în faţa solicitării mediului de afaceri de a reglementa acest cadru privind 
investitiile, ceea ce confera caracterul de urgenta al acestei ordonante. 

Reprezentantul Ministerului finanţelor publice, doamna Graţiela Iordache, secretar de 
stat a mai spus că, prin intermediul instrumentelor stabilite de această  ordonanţă se vor 
acorda facilităţi pentru investiţiile care asigură dezvoltarea acelor domenii prioritare de 
activitate, în conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale şi contribuie la 
dezvoltare şi coeziunea regională, protecţia şi reabilitarea mediului înconjurator precum şi 
la creşterea eficienţei energetice şi/sau producerea şi utilizarea energiei din resurse 
regenerabile de energie.  

De asemenea, domnia sa a mai spus că prin actualele prevederi ale ordonanţei, 
Agenţia Română pentru Investiţii Străine se va reorganiza în Agentia Română pentru 
Investiţii şi va asigura activitatea de promovare a investiţiilor, atât românesti cât si străine, 
îndeplinind rolul de punct de contact şi de intermediar între investitori şi autorităţile 
centrale şi locale. 
      În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de 
aprobare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
      La punctul zece  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,            
(PL-x 729/2007), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – 
fond. 
        Având în vedere faptul că niciun membru al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti nu a fost prezent la dezbateri în vederea susţinerii proiectului de lege, domnul 
preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestuia, precizând faptul că 
proiectul are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi a altor acte normative incidente, în vederea eliminării interpretărilor greşite 
sau neunitare, a asigurării unei mai bune aplicări a acestor acte normative şi a unui impact 
pozitiv semnificativ asupra mediului de afaceri. 
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      Din cauza sosirii cu întîrziere a reprezentantului Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, după exprimarea votului în plenul Comisiei domnul preşedinte Mihai Tudose a 
propus înaintarea unei adrese către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin care 
să fie transmis faptul că  reprezentantul ministerului s-a prezentat cu întârziere la lucrările 
comisiei, precum şi solicitarea ca în viitor, invitaţiile Comisiei la şedinţe să fie onorate cel 
puţin la nivel de secretar de stat, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus membrilor Comisiei 
menţinerea raportului iniţial, cu amendamente admise. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 martie, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2008 
pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa 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. (PL-x 49/2009) 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea            
(PL-x 53/2009)  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea într-o altă şedinţă a Comisie.   
       Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 5 martie, cu studiul şi dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

   1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PL-x 56/2009) 

2. Proiectul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România            
(PL-x 542/2008) 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.   

 
 

  PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
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                        Consilier parlamentar: 
                                       Anca Chiser  
             Expert parlamentar: 
                                                                                                               Nicoleta Ghencian 


	Proces verbal al şedinţei Comisiei
	din zilele de 3, 4 şi 5 martie 2009

		2009-03-09T18:37:29+0200
	Nicoleta I. Ghencian




