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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele 28, 29, 30 şi 31 mai  2007 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 28 mai 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 28, 29, 30 şi 31 mai au fost prezenţi 22 
deputaţi din totalul de 23 de membri.  
 La şedinţele Comisie din  zilele de 28, 29, 30 şi 31 mai au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, 
Cornel Popa, Marin Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, William Gabriel 
Brânză, Ioan Buda, Viorel Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, 
Petru Lakatos, Emil Radu Moldovan, Nosa Iuliu, Bogdan Pascu, Gabriel Sandu, 
Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, 
Dan Dumitru Zamfirescu. 

Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei. 
 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 28 mai cu studiul şi dezbaterea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea 
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările si 
completările ulterioare (Plx 362/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.    

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 29 mai.  
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, reprezentanţii Secretariatului 
General al Guvernului: domnii Ilie Bolojan - secretar general şi Attila Cseke -
secretar de stat, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Ion 
Busuioc - director general, doamna Valeria Nistor - director adjunct, doamna 
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Alexandrina Bubulete - consilier, domnul Octavian Botea - director adjunct, 
doamna Gherghina Florea - director adjunct, doamna Irena Virginia Caloinescu şi 
doamna Doina Drăghici - consilieri superiori, reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statulu: domnul Laszlo Gyerko - vicepreşedinte şi 
domnul Florin Vlădean - consilier; reprezentanţii Consiliului Concurenţei: 
doamnele Cristina Ciobanu - director şi Laura Mateescu – inspector, 
reprezentanţii Uniunii Naţionale a Patronatului Român: domnii Constantin 
Coderie - director general şi Alina Alecse - director executiv, reprezentantul 
Alianţei Confederaţiilor Patronale din România: domnul Gheorghe Udristeoiu      
- consilier, reprezentantul Patronatului Român şi al Uniunii Naţionale a 
Patronatelor cu Capital Privat din România: domnul Costel Olteanu              
- vicepreşedinte, respectiv preşedinte, reprezentantul Federaţiei Mine – Energie: 
domnul Marin Condescu – preşedinte, reprezentantul Confederaţiei Naţionale 
Sindicale „Meridian”: domnul Ion Popescu - preşedinte, precum şi în calitate de 
iniţiatori: domnul Dan Voiculescu, senator al Partidului Conservator şi domnul 
Adrian Moisoiu, deputat al Partidului România Mare. 
 
 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN AVIZARE: 
1. Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea 

pensionarilor cu venituri reduse (PLx  311/2007). 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2007 pentru modificarea si completarea art.157 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, procedură de urgenţă  (PLx 387/2007).  

 
II. IN FOND  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie (PLx 164/2007). 

2. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele 
măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat (PLx 321/2007). 

3. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un 
operator economic de sub autoritatea Consiliului local Topliţa (Plx 95/2007). 
 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri 
reduse (PLx 311/2007). 

Domnul senator Dan Voiculescu, în calitate de iniţiator, a făcut o scurtă 
prezentare a iniţiativei legislative şi a motivaţiei acesteia, subliniind necesitatea 
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asigurării unui sprijin financiar persoanelor de vârsta a treia, care beneficiază de o 
pensie redusă. Domnia sa a insistat asupra necesităţii impunerii prin lege a unei 
cote din profitul obţinut de marile firme, profit de peste 100.000 euro.  

De asemenea, domnia sa a adăugat că există câteva completări si 
amendamente pe care doreşte să le facă acestei iniţiative legislative pentru o mai 
bună exprimare a textului juridic si pentru corelarea acestei iniţiative cu legislaţia 
in vigoare precum si cu Legea Bugetului de Stat. 

Iniţiatorii propunerii legislative au formulat amendamente la: titlul 
propunerii legislative, art.1, art.2, art.4, art.5 şi art.6. Supuse la vot, acestea au 
fost aprobate cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), s-a 
hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris,  proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2007 pentru 
modificarea si completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
procedură de urgenţă  (PLx 387/2007).  

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Ion Busuioc, 
director general, a făcut o scurtă prezentare a motivelor care fac necesară 
aprobarea acestui proiect de Lege, si anume faptul că de la data de 1 ianuarie 
2007 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal dată la care plata taxei pe 
valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri din state terţe (ţări non-UE) nu 
se efectuează la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA, conform art.153 din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare, aplicându-se metoda simplificată a plăţii 
prin decontul de TVA, care nu implică fluxuri monetare. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  
ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

Cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2006 privind 
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea 
prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie            
(PLx 164/2007). 

Reprezentantul AVAS, domnul Laszlo Gyerko, vicepreşedinte a făcut o 
prezentare a proiectului de lege, având in vedere alinierea legislaţiei româneşti la 
cea comunitară, si care impune adoptarea unor măsuri speciale, urgente si de 
mare importanţă.  

Deoarece Comisia Europeană va prelua monitorizarea tuturor activităţilor 
din România legate de concurenţă şi va autoriza şi controla ajutoarele de stat 
acordate în procesul de privatizare este necesară elaborarea unei strategii si a unei 
legislaţii unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizării. Deoarece în 
majoritatea statelor membre ale UE atât în cele nou acceptate cât şi în cele 
fondatoare procesul de privatizare a fost atribuit unei singure instituţii, fiind 
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adoptat un cadru unitar de derulare a acestui proces, s-a considerat necesară 
aplicarea unui sistem similar si în ţara noastră. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterii acestei 
Ordonanţe de urgenţă a Guvernului pentru o perioadă de două săptămâni, pentru 
a acorda timp Ministerului Economiei si Finanţelor pentru a prezenta o Strategie 
de dezvoltare economică şi de privatizare în domeniul industrial. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 
cu două săptămâni a dezbaterilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si 
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului si pentru 
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat              
(PLx 321/2007). 

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Attila 
Cseke, secretar de stat, a făcut o scurtă expunere a modului de organizare a 
Regiei si a cadrului legal de funcţionare a acesteia, precum si a obiectului de 
activitate al Regiei care constă in administrarea bunurilor proprietate publică si 
privată a statului, destinate unor acţiuni de reprezentare şi protocol.  

Plecând de la aceste dispoziţii legale, la nivelul regiei s-a derulat o acţiune 
de evaluare a principalelor active, in vederea restructurării regiei, avându-se in 
vedere principiul menţinerii unei baze strict dimensionate pentru activităţile de 
protocol ale statului si modernizării acesteia, principiul eliminării din obiectul de 
activitate al regiei a activităţilor specifice societăţilor imobiliare (vânzări, 
închirieri de apartamente, vile si terenuri) precum si a celor specifice 
administraţiei publice locale (închirieri locuinţe persoane fizice) precum si 
principiul trecerii din Patrimoniul RA-APPS în patrimoniul instituţiilor publice a 
imobilelor în care acestea funcţionează.  

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus 
examinării şi apoi votului, amendamentele formulate de Comisie la textul adoptat 
de Senat şi la articolul unic, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Supus la vot, art. I al O.G. nr. 28/2007 a fost aprobat de membrii Comisiei 
cu unanimitate de voturi. 

Supuse la vot, punctele 1 şi 2 din O.G. nr. 28/2007 au fost aprobate de 
membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La punctele 3, 4 şi 5 din O.G. nr. 28/2007 domnii deputaţi Mihai Tudose şi 
Petru Lakatos au formulat amendamente, care supuse la vot au fost aprobate cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Supuse la vot, punctele 6 - 10 din O.G. nr. 28/2007 au fost aprobate de 
membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 
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Domnul deputat Petru Lakatos au formulat un amendament prin care, la 
articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 16 se abrogă. Supus la vot, acest 
amendament a fost aprobat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 

Domnii deputaţi Mihai Tudose şi Petru Lakatos au formulat un 
amendament prin care, la articolul I după punctul 10, se introduce un punct nou, 
punctul 101. Supus la vot, acest amendament a fost aprobat cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Supuse la vot, punctele 11 – 13 şi 14 (alin. (1) al art.22) din O.G. nr. 
28/2007 au fost aprobate de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La punctul 14 (alin. (2) al art.22) din O.G. nr. 28/2007 domnii deputaţi 
Mihai Tudose şi Petru Lakatos au formulat un amendament, care supus la vot a 
fost aprobat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Supuse la vot, punctele 15 – 17 din O.G. nr. 28/2007 au fost aprobate de 
membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La punctul 15 (alin. (1) al art.23) din O.G. nr. 28/2007 domnii deputaţi 
Mihai Tudose şi Petru Lakatos au formulat un amendament, care supus la vot a 
fost aprobat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 2 abţineri). 

Supuse la vot, art. II - V ale O.G. nr. 28/2007 a fost aprobat de membrii 
Comisiei cu unanimitate de voturi. 

Domnii deputaţi Mihai Tudose şi Petru Lakatos au formulat un 
amendament la legea de aprobare a O.G. nr. 28/2007. Supus la vot, acest 
amendament a fost aprobat cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o 
abţinere). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot O.G. nr. 28/2007 cu 
amendamentele admise, în integralitate, care a fost aprobat cu majoritate de 
voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere). 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere 
exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu 
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi o abţinere), să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 
fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea ,,Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu amendamente 
admise. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 
legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic 
de sub autoritatea Consiliului local Topliţa (Plx 95/2007). 

Domnul deputat Adrian Moisoiu, unul dintre iniţiatorii acestui proiect, a 
motivat iniţierea acestei propuneri legislative datorită faptului că societatea 
comercială SC EDILTOP URBAN SA din municipiul Topliţa este o societate 
care are ca unic acţionar Consiliul Local Topliţa si are ca obiect de activitate 
prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală, asigurând pentru 
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municipiul Topliţa transportul public de călători, alimentarea cu apă, serviciile de 
canalizare precum şi epurarea apelor uzate.  

Având în vedere importanţa acestor servicii publice precum şi 
imposibilitatea Consiliului Judeţean Harghita de alocare a sumelor bugetare 
necesare sprijinirii Consiliului Local Topliţa pentru obţinerea unui randament 
economic pentru această societate, SC Ediltop Urban SA a acumulat datorii către 
bugetul de stat de aproximativ 2.500.000 RON, pentru care se solicită scutire de 
la plata, în scopul creării condiţiilor necesare rentabilizării societăţii si 
transformarea acesteia într-un operator economic viabil, capabil să gestioneze 
programe si fonduri, atractiv pentru privatizare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterilor cu 2 
săptămâni, timp în care iniţiatorii propunerii legislative să ia legătura cu 
Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru a întocmi o listă cu alte societăţi aflate 
în aceeaşi situaţie ca şi SC Ediltop Urban, pentru a adopta un act normativ cât 
mai complet. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 
cu două săptămâni a dezbaterii acestui act normativ, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de  30 mai cu studiul şi dezbaterea 
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea si funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PLx 227/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 31 mai cu studiul şi dezbaterea 

proiectului de lege pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere si promovare 
a exportului cu finanţare de la Bugetul de Stat, republicată (PLx 405/2007). 

 Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 
iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie. 
 
 
 
 PREŞEDINTE, 
         Mihai TUDOSE 
                                                SECRETAR, 
                                                Iuliu NOSA                     

   
 

           Consilier parlamentar:  
         Anca Chiser 

     Experţi  parlamentari: 
         Graziella Segărceanu 
             Alina Ailenei 
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