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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 12, 13 si 14  februarie 2008 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 12 februarie 2008. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de 

membri.  

 Domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegatie externă, domnul 

deputat Lucian Băluţă a absentat, iar domnul deputat Borbely Laszlo a fost 

înlocuit de domnul deputat Petru Lakatos. 

 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, reprezentantul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative: domnul Radu Popescu – consilier, 

reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor: doamnele Magdalena 

Ionita, sef serviciu si Eliza Gereanu,  expert. 

  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I. ÎN FOND:  

1. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, Camera  

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 765/2007) 

II. ÎN AVIZARE 

1. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 
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apărare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx  830/03.12.2007)

  

 III. DIVERSE 

 Intâlnire de lucru pentru studierea şi analizarea contractelor de privatizare  

si a stadiilor de executie ale clauzelor contractuale ale SC Petrom SA, SC Rafo 

SA, SC Tractorul SA si SC Petromidia SA. 

 

 Şedinţa Comisie a început în ziua de 12 februarie 2008 cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  

 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost înscris Proiectul de Lege 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor. (PLX 765/2007) 

 Reprezentantul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, 

domnul domnul Radu Popescu a solicitat un nou termen de amânare a 

dezbaterilor acestui proiect de lege, având în vedere faptul că domnul secretar de 

stat Victor Dobre nu se află în ţară în acest moment, iar la nivelul MIRA au fost 

demarate dezbateri asupra modificărilor acestui proiect împreună cu Societatea 

natională de Supraveghere a Asigurărilor. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea dezbaterilor 

prezentului proiect de lege cu o lună. 

 Propunerea de amânare a dezbaterilor acestui proiect de lege a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională   (PLx  830/03.12.2007)   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat amendamentele aduse  

acestui proiect de lege şi le-a supus dezbaterilor membrilor Comisiei. 

 In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

amendamentele formulate, care au fost aprobate cu  3 voturi împotrivă şi 2 

abţineri. 



 3

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot aprobarea proiectului de 

lege în ansamblul său, care a fost avizat favorabil cu 3 voturi impotrivă si 2 

abtineri. 

  

 III. Diverse 

 Intâlnire de lucru pentru studierea şi analizarea contractelor de 

privatizare şi a stadiilor de executie ale clauzelor contractuale ale S.C Petrom 

S.A, S.C Rafo S.A, S.C. Tractorul S.A. si S.C. Petromidia S.A. 

 Domnul presedinte Mihai Tudose a propus plenului Comisiei formarea  

unei subcomisii care să participe la întâlnirea de lucru pentru analizarea unor 

contracte de privatizare şi a stadiilor de executie a clauzelor contractuale, de la 

sediul AVAS. 

 Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Din subcomisia parlamentară au fost desemnaţi să facă parte domnii 

deputati: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Ioan Cristea, Petru Godja, Petru Lakatos, 

Gabriel Sandu, Dan Dumitru Zamfirescu. 

 Subcomisia parlamentară s-a deplasat la sediul AVAS unde a avut o 

intalnire de lucru cu presedintele AVAS, domnul Teodor Atanasiu si o parte din 

membrii echipei de conducere a acestei institutii. 

 S-au dezbătut temele propuse de membrii Comisiei si anume contractele 

de privatizare ale S.C. Petrom S.A. si S.C. Tractorul S.A. precum si stadiul 

îndeplinirii clauzelor contractuale. 

 De comun acord cu conducerea AVAS s-a stabilit o nouă întîlnire, peste 

două săptămâni, pentru reluarea analizei contractelor de privatizare ale S.C. 

Rafo S.A. si S.C. Petromidia S.A. 

 

 Sedinţa din data de 13 februarie 2008 a continuat cu studiul si 

dezbaterea propunerii legislative privind autorizarea AVAS pentru finanţarea 

cheltuielilor de asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de 
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stat aflate în proces de lichidare voluntară, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională  (PLx 813/28.11.2007) 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei 

propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 Şedinta din data de 14 februarie 2008 a continuat cu studiul si 

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004, privind 

Societăţile Comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

898/17.12.2007) 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei 

propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 PREŞEDINTE, 

         Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                             
        Consilier parlamentar: 

           Anca Chiser 
                     

             Expert parlamentar 
          Nicoleta Ghencian 
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