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Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 10 martie 2009. 

La lucrările Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 martie a.c. din totalul de 25 de 
membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  
            La şedinţele Comisie din  zilele de 10, 11 şi 12 martie au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Atanasiu Teodor, Cherecheş 
Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama 
Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu Valentin, 
Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 10 martie 2009 cu următoarea ordine de zi: 
1.Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 163/2009) - comun 
cu Comisia  pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului – aviz. 

2. 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., procedura de urgenţă (PLx 49/2009) - fond. 

3. 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, procedura de urgenţă           
(PLx 56/2009) - fond.   

4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 
privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei 
economice financiare mondiale, procedura de urgenţă (PLx 107/2009) - fond. 
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5. Proiectul legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, retrimis 
Comisiei pentru o nouă dezbatere (PLx 542/2008) - fond. 

6. 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"- S.A. la Societatea Naţională ,,Nuclearelectrica"-S.A., procedura de 
urgenţă (PLx  601/2008) – 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 Finanţelor Publice: doamna 
Graţiela Iordache – secretar de stat, doamna Camelia Dobroteanu – director, doamna Elena 
Ianda – director general adjunct şi domnul Şerban Tudor – secretar de stat, doamna Mihaela 
Lazea – director general adjunct, domnul Alex Săndulescu – director general şi doamna 
Magda Niculescu – director general adjunct, reprezentantul Institutului Naţional de 
Statistică, domnul Vergil Voineagu – preşedinte, reprezentantul Comisiei Naţionale de 
Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu – preşedinte, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului, doamna Cristiana Gociu – director general precum şi 
reprezentantul Băncii Naţionale a României, doamna Rodica Constantinescu – şef serviciu.  

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2008 (PLx 163/2009) - comun cu Comisia  pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului din cadrul Senatului – aviz. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Graţiela Iordache, secretar 
de stat, a făcut o prezentare generală a proiectului de lege  

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de 
avizare favorabilă a proiectul 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 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., procedura de urgenţă           
(PLx 49/2009) - fond. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Valentin Mavrodin, director 
general, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect, menţionând faptul că are ca obiect 
aprobarea unor măsuri privind vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea 
Comercială ‘’Electrica’’ – S.A., în scopul creării unui cadru legal unitar pentru ca persoanele 
îndreptăţite, respective salariaţii, membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu 
ultimul loc de muncă la una din societăţile, filiale ale Societăţii Comerciale ‘’Electrica’’ – 
S.A. să achiziţioneze un pachet de acţiuni de până la 10% din capitalul social al fiecărei 
societăţi prin intermediul asociaţiei salariaţilor.  

Totodată, proiectul vizează clarificarea unor aspecte privind definirea societăţilor 
comerciale care fac obiectul acestuia, momentul la care se calculează numărul de acţiuni ce 
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reprezintă 10% din capitalul social al societăţilor în cauză, precum şi elementele vânzării 
pachetului de acţiuni către aceste persoane. 

Pe parcursul dezbaterilor, membri Comisiei au formulat amendamente la articolul 
unic din forma adoptată de Senat, la articolul unic din forma iniţiatorului şi au introdus un 
articol nou, II. Supuse la vot, amendamentele 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 trei al ordinii de zi, a fost înscris  proiectul 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, procedura de urgenţă  (PLx 56/2009) - fond.   

Reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză domnul Ion Ghizdeanu – preşedinte,  
a prezentat pe scurt proiectul de lege, afirmând faptul că, în concordanţă cu necesităţile 
actualei etape, de fundamentare riguroasă a politicilor publice si de dezvoltare a capacităţii 
autorităţilor locale de analiză si prognoză macroeconomică, Comisiei Naţionale de Prognoză 
i-au fost atribuite, prin Ordonanţa Guvernului nr.22/2007, competenţe în ceea ce priveşte 
efectuarea de evaluări ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor 
economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial, precum şi în domeniul analizei şi 
prognozei în profil regional şi judeţean. 

Pe parcursul dezbaterilor, membri Comisiei au formulat amendamente la articolul unic 
din forma adoptată de Senat şi la articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 din 
forma adoptată de Senat. Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu majoritate de 
voturi  (o abţinere). 

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 majoritate de voturi  (o abţinere). 

La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar 
acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din 
portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale, procedura de 
urgenţă (PLx 107/2009) - fond. 

Reprezentanta AVAS, doamna Cristiana Gociu, director general,  a spus că, având în 
vedere că economia  românească a rezistat multiplelor şocuri externe, dar acum este expusă 
unor riscuri semnificative, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, care trebuie înţelese şi 
corectate. În principal dependenţa de finanţarea externă este principalul risc. Ea este urmată 
de cererea internă în exces care generează riscuri de supraîncălzire a economiei şi riscul de a 
nu putea continua reformele de ordin structural, esenţiale pentru a facilita creşterea 
productivităţii muncii şi a permite reducerea decalajului faţă de nivelul mediu european. 

Reprezentanta AVAS, doamna Cristiana Gociu, director general,  a adăugat că, în 
realitate, companiile care au contractate credite pentru dezvoltare sau pentru acoperirea 
nevoilor de capital de lucru, se vor confrunta cu imposibilitatea de a restitui aceste 
împrumuturi, concomitent cu îngreunarea posibilităţii de plată a furnizorilor, mai ales în 
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cazul celor care au de făcut plăţi în valută. Pe de altă parte, întrucât bursele mondiale se 
prăbuşesc, iar Bursa de Valori Bucureşti a pierdut sume importante în ultima perioadă, 
companiile  nu mai pot miza pe acestea ca şi surse de finanţare, astfel încât o altă variantă de 
acoperire a nevoilor financiare este total blocată. 

Pe parcursul dezbaterilor, membri Comisiei au formulat amendamente la punctele 2 şi 
3 din forma adoptată de Senat Supuse la vot, amendamentele 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 cinci al ordinii de zi, a fost înscris proiectul legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România, retrimis Comisiei pentru o nouă dezbatere          
(PLx 542/2008) - fond. 

Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică, domnul Vergil Voineagu, 
preşedinte,  a dorit să prezinte faptul că motivul emiterii acestei legi este întregirea şi 
perfecţionarea cadrului legal de reglementare a organizării şi funcţionării statisticii oficiale 
în România în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană în materie şi 
integrarea sistemului statistic naţional în sistemul statistic european, asumarea şi punerea în 
aplicare a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale şi ale codului european de bune 
practici în domeniul statistic, constituirea, dezvoltarea şi coordonarea sistemului statistic 
naţional şi asigurarea unui cadru cuprinzător, unitar şi coerent de dezvoltare continuă şi 
durabilă a procesului statistic la nivel naţional. 

Pe parcursul dezbaterilor, doamna vicepreşedinte Mihaela Stoica a formulat 
amendamente la art. 1, art. 2 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 14, art. 15 alin.(1), 
art. 17, la titlul capitolului VII, art. 21, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32, art. 34, art. 37 
din forma adoptată de Senat,  care supuse la vot au fost aprobate cu majoritate de voturi (4 
abţineri). Amendamentul domnului vicepreşedinte Aurel Vainer, care viza alin. 4 al art.17 a 
fost respins. 

De asemenea membrii Comisiei au formulat amendamente la art. 15 lit. d), art. 25, art. 
36, art. 46, art. 50, art. 51 din forma adoptată de Senat, care supuse la vot au fost aprobate cu 
majoritate de voturi (4 abţineri). 

In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus menţinerea 
raportului iniţial, cu amendamente admise şi un amendament respins. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 abţineri). 

La punctul şase al ordinii de zi, a fost de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute 
de Societatea Comercială ,,Fondul Proprietatea"- S.A. la Societatea Naţională 
,,Nuclearelectrica"-S.A., procedura de urgenţă (PLx  601/2008) – fond. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, 
aducând la cunoştinţă membrilor Comisiei adresa cu numărul 50.628 din 10.03. a.c., primită 
din partea Ministerului Finanţelor Publice prin care se solicită amânarea dezbaterilor pentru 
o dată ulterioară. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor, propunere care a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea proiectului de lege. 
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere şi punctul de vedere al 

Ministerului Economiei, transmis cu adresa nr.I/804/04.03.2009 prin care se comunică faptul 
că Ministerul Economiei nu susţine aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 
Comercială ,,Fondul Proprietatea"- S.A. la Societatea Naţională ,,Nuclearelectrica"- S.A., 
întrucât actualizarea perpetuă a procentului de 20% prin majorările succesive de capital la 
S.C. ,,Nuclearelectrica’’ – S.A. nu este favorabilă acestei societăţi.  

Pe cale de consecinţă, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus respingerea 
proiectului de Lege. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi           
(4 voturi împotrivă). 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 11 martie, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de 
către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. 
a unor pachete de acţiuni, procedură de urgenţă (PLx 112/2009).  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 
privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A., procedura de urgenţă          
(PLx 125/2009). 

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

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 12 martie, cu studiul şi dezbaterea 
proiectului de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.219/2008 
privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, procedură de urgenţă (PLx  151/2009).  

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

 
 

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