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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 22 şi 23 septembrie 2010 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 22 septembrie 2010. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri.  
La şedinţa Comisie din zilele de 22 şi 23 septembrie au fost prezenţi deputaţii: 

Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Grama Horia, Arion Viorel, Cărare 
Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, 
Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, 
Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, 
Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la lucrările Comisiei. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului finanţelor publice, 
domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat; Ministerului economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri, doamna Anghel Ruxandra, director general adjunct şi domnul 
Emil Octavian Ionescu, director adjunct; Ministerului apărării naţionale: domnii Mihail 
Vasile Ozunu, secretar de stat şi Vasile Florin, consilier; Ministerului justiţiei, Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului (O.N.R.C.) doamnele Valentina Burdescu, director, 
Aurelia Ghimpu, consilier juridic şi Honoria Dumitrescu, consilier juridic; 
Ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, domnul Cornel Dicu – director; 
Ministerului sănătăţii, doamna Adela Neagoe, secretar general adjunct; Ministerului 
culturii şi patrimoniului naţional, doamna Irina Cajal, secretar de stat şi domnul Dan 
Nicolae, director general; Secretariatului General al Guvernului, doamnele Ruxandra 
Dragomir şi Ileana Alexe, consiliere; Oficiului român pentru drepturile de autor: 
Robert Bucur – director general; Autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorului 
(A.N.P.C.): domnul Samuel Calotă, vicepreşedinte şi doamnele: Dumitra Groază, 
director, Laura Răduţ, director Irina Vasile, şef serviciu si Alexandra Şerban, jurist; 
Asociaţiei române a băncilor (A.R.B.), domnul Radu Graţian Gheţea, Preşedinte CEC 
Bank, presedinte A.R.B., doamna Oana Petrescu, vicepreşedinte, domnul Vlad 
Năstase, director executiv directia juridică, domnul Petre Bunescu, Director General 
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Adjunct BRD – Groupe Société Générale, primvicepresedinte A.R.B., domnul Steven 
Cornelis van Groningen, Preşedinte Raiffeisen Bank, vicepresedinte A.R.B.; precum şi 
reprezentanţii Asociaţiei societăţilor financiare-ALB România: doamnele Adriana 
Ahciarliu – secretar general şi Mădălina Magura, avocat. 

 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 I. IN AVIZARE  
1.  Strategia Naţională de Apărare a Ţării – comun cu Comisia economică, 

industrii şi servicii din Senat. 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau 
simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor 
asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la 
Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, procedură de urgenţă, PLx 452/2010. 

 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, procedură de urgenţă, 
PLx 456/2010. 
  Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct, în avizare, al ordinii de zi. 

 Pe primul punct, în fond, al avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă Strategia 
Naţională de Apărare a Ţării– comun cu Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat.   
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a anunţat membrii Comisiei asupra faptului că 
s-a primit o propunere de modificare a Strategiei Naţionale de Apărare Ţării din partea 
Ministerului Economiei, comerţului si mediului de afaceri.  
 Reprezentantul Ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, 
doamna Anghel Ruxandra, director general adjunct, a anunţat că ministerul pe care îl 
reprezintă îşi retrage propunerea de completare a proiectului de Strategie Naţională de 
Apărare a Ţării. 

În urma opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii, s-a hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Strategiei Naţionale de Apărare a 
Ţării. 

Pe punctul doi al ordinii de zi, în avizare, a fost înscris proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea 
unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în 
cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre 
Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009, procedură de urgenţă, PLx 452/2010. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus, ca amendament, abrogarea Art.I, din 
textul O.U.G.. 
 Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi            
(3 abţineri). 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis. 
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   La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, procedură de urgenţă, PLx 456/2010. 
 Au fost formulate mai multe întrebări din partea membrilor comisie, la care s-au 
primit răspunsuri şi clarificări din partea reprezentanţilor  Ministerului Finanţelor 
Publice, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia consumatorului (ANPC), Asociaţiei 
Române a Băncilor (A.R.B.) Asociaţiei societăţilor financiare – ALB România. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege cu două săptămâni, timp în care vor 
analiza propunerile de modificare si completare a acestei ordonanţe, primite din partea 
Asociaţiei societăţilor financiare -ALB România, a Asociaţiei române a băncilor 
(A.R.B.), solicitând şi un punct de vedere referitoare la aceste modificări din partea 
Autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorului (A.N.P.C.). 
 
 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 23 septembrie 2010 cu studiul 
următoarei  iniţiative legislative proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,            
PLx 485/2010.  
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru această 
iniţiativă legislativă să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
  Mihai Tudose 
 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Horia Grama 
                             
 
 

Consilier parlamentar, 
          Anca Chiser            
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