
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică           
economică, reformă şi privatizare

 Bucureşti,  
Nr. 21/408/26.10.2006 

  

 
Sinteza lucrărilor  şedinţei Comisiei din  zilele de 

24, 25 şi 26 octombrie 2006 
 

 
 
Marţi,  24 octombrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 369/2006) – comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 536/2006) – comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii. 

 
3. Studiul în vederea dezbaterii şi avizării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2007. (PLx 752/19.10.2006)  
 
4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
  
 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de membri. Domnul 

deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei.  
Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 

Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză 
William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan 
Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica 
Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au fost 
prezenţi. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Uniunii Naţionale a Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti: domnul Teodor Drăgan – preşedinte şi domnul Buigă Niculae – secretar 
general, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii: doamna 
Diana Tache-Radu – consilier superior, precum şi reprezentanţii Uniunii Naţionale a 
Cooperativelor de Consum – CENTROCOOP: domnul George Gavrilescu – preşedinte şi 
doamna Ioana Lazăr – secretar general. 

 
 

Administrator
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La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 369/2006) – 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

  
Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă are ca obiect îmbunătăţirea Legii 

nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, având în vedere aspectul discutabil 
al anumitor prevederi normative precum şi scăderea performanţelor economice constatate pe 
parcursul celor 7 luni de la aplicarea acestei legi.  

 
Reprezentantul UCECOM, domnul preşedinte Teodor Drăgan a subliniat  că în urma 

dezbaterilor, Consiliul Naţional a stabilit să nu susţină propunerea legislativă în cauză şi a 
adresat Camerei Deputaţilor rugămintea  de a respinge prezenta propunere legislativă. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, doamna 
consilier superior Diana Tache-Radu a afirmat că instituţia pe care o reprezintă nu susţine 
aprobarea prezentei propuneri legislative în forma prezentată. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere a propunerii 

legislative, aceasta  fiind aprobată cu 22 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 
 
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 22 de voturi pentru şi un vot împotrivă să propună plenului Camerei Deputaţilor 
RESPINGEREA, propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 536/2006)  – 
comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
Potrivit expunerii de motive, modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, a devenit necesară, în urma constatărilor făcute în 
perioada ce a urmat adoptării legii, cu privire la rolul deficitar al UCECOM şi  
CENTROCOOP în domeniul reorganizării sistemului cooperatist, fapt pentru care se propun 
măsuri care, în viziunea iniţiatorilor, ar conduce la eliminarea posibilităţii de a desfăşura 
activităţi economice la nivelul asociaţiilor/uniunilor care au funcţii de reprezentare a 
membrilor cooperatori şi implicit la reclădirea proprietăţii cooperatiste de la bază spre 
asocieri la nivel superior, dar complementar.  

 
Domnul  vicepreşedinte Aurel Vainer, în calitate de raportor, a afirmat că propunerea 

legislativă prezintă  unele lacune. 
Domnia sa a afirmat că, în urma analizării propunerii legislative a ajuns la concluzia 

că unele articole trebuie amendate. În consecinţă, domnia sa a formulat amendamente la 
iniţiativa legislativă. 

Domnul deputat Radu Moldovan a propus ca amendamentele formulate de domnul 
vicepreşedinte Aurel Vainer să fie preluate într-o viitoare  propunere legislativă, propunere cu 
care domnul  vicepreşedinte Aurel Vainer a fost de acord. 

   
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere a propunerii 

legislative, aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 
cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor RESPINGEREA, 
propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei. 

 
 
Miercuri, 25 octombrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Audieri ai reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării 

bugetelor pe anul 2007 pentru: Ministerul Economiei şi Comerţului,  Ministerul Finanţelor 
Publice, Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al Guvernului (Comisia Naţională de 
Prognoză, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia pentru Strategii guvernamentale) şi 
Cancelaria Primului-Ministru (Agenţia Română pentru Investiţii Străine, Agenţia Naţională 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului) – şedinţă comună cu Comisia economică, industrii şi servicii  şi Comisia pentru 
privatizare şi administrarea activelor statului  din Senat. 

 
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

      La lucrările Comisiilor reunite au fost prezenţi 38 deputaţi din totalul de 46 de 
membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiilor reunite, domnul 
deputat Bara Nicolae a fost înlocuit de domnul deputat Petru Movilă, iar domnul deputat 
Cornel Popa a fost înlocuit de domnul deputat Cornel Momanu. 

Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Nicula 
Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, Buda Ioan, 
Constantinescu Viorel, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, 
Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – 
Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au fost prezenţi. 

 
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose, domnul 

preşedinte Claudiu  Tănăsescu şi domnul preşedinte Carol  Dina. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului: 
domnul Codruţ Şereş – ministru, domnul Viorel Palaşca – secretar general, domnul Dumitru 
Bărăscu – director general, doamna Mihaela Lazea – director, doamna Elena Cheşa – 
consilier, reprezentanţii Consiliului Concurenţei: domnul Mihai Berinde – preşedinte, domnul 
Vasile Seclăman – secretar general şi domnul Lucian Diaconu – director economic, 
reprezentantul Agenţiei Române reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză: domnul Ion 
Gizdeanu – preşedinte, reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică: domnul Gabriel Jifcu 
– secretar general şi domnul Dan Gherguţ - vicepreşedinte, reprezenatantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Răzvan Orăşanu - preşedinte, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Doina Dascălu – secretar de stat, precum şi 
reprezentanţii Secretariatului General al Guvernului: domnul Victor Geosan – secretar de stat 
şi  doamna Viorica Petrescu - director. 

 
 
 

http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_economica.htm
http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_privatizare.htm
http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_privatizare.htm
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ID=115
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ID=29
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La primul punct al ordinii de zi au fost înscrise audierile reprezentanţilor 
ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării bugetelor pe anul 2007 pentru: 
Ministerul Economiei şi Comerţului,  Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Concurenţei, 
Secretariatul General al Guvernului (Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de 
Statistică, Agenţia pentru Strategii guvernamentale) şi Cancelaria Primului-Ministru (Agenţia 
Română pentru Investiţii Străine, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) – şedinţă comună cu Comisia 
economică, industrii şi servicii  şi cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului  din Senat. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a dorit să sublinieze că 
Ministerul Economiei şi Comerţului realizează Politica Guvernului în domeniile privind 
creşterea economică, industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ, 
integrare europeană şi relaţii extreme conform HG 738/2003. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a făcut o scurtă prezentare a 
acestor domenii şi a programelor şi politicilor aplicate de Guvern, prin intermediul MEC în 
aceste sectoare ale economiei naţionale. Astfel, în domeniul politicii în domeniul resurselor şi 
energiei, datorită problemelor apărute la nivel internaţional privind securitatea energetică au 
determinat necesitatea adoptării unei strategii naţionale în domeniul energetic care să pună 
accentul pe interconexiune globală, resurse interne şi gestionare eficientă a energiei - Pilonii 
Proiectului Documentului de Politică Energetică a României în perioada 2006-2008. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a arătat în acest sens că în 
sectorul minier accentul a fost pus pe valorificarea superioară a resurselor, îmbunătăţirea 
performanţei societăţi miniere, măsuri organizatorice pentru reducerea subvenţiilor. De 
asemenea, s-au executat lucrări pentru continuarea exploatării zăcămintelor de huilă, 
dezvoltarea sau menţinerea capacităţii de producţie, alocaţii bugetare la Petrila, Lonea, 
Uricani, Vulcan, Lupeni, Paroşeni, Roşia Jiu.  

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat că de la 
începutul anului 2005 s-au disponibilizat 19.500 de persoane din sectorul minier şi s-au luat 
măsuri pentru asigurarea necesarului de suport energetic pentru termocentrale. În acelaşi timp 
a început procesul de restructurare şi privatizare pentru 6 societăţi comerciale (Moldomin SA 
Moldova Nouă, Cuprumin SA Abrud, Minvest SA Deva, Băiţa SA Ştei, Remin SA Baia 
Mare, Minbucovina SA Vatra Dornei). 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului s-a referit în continuare la 
sectorul gazelor naturale. În acest sector, domnia sa a subliniat că s-a acţionat consecvent 
pentru dezvoltarea producţiei şi transportului, pentru compatibilizarea pieţei interne cu cea 
unică europeană şi s-au intensificat activităţile geologice, în special la mare adâncime. S-au 
luat măsuri pentru continuitatea şi siguranţa sistemelor de transport (primul tronson al 
conductei Szeged-Arad, şi studii de fezabilitate pentru conductele care se vor construi pe 
teritoriul ţării noastre). 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat, de asemenea, că 
Ministerul pe care îl conduce a aplicat măsurile necesare pentru asigurarea transferului 
pachetului majoritar de acţiuni la SC Distrigaz Nord şi SC Distrigaz Sud către companiile de 
distribuţie EON Ruhrgas respectiv gas de France, continuând în acelaşi timp şi negocierile cu 
consorţiul condus de Credit Suise First Boston pentru încheierea contractului pentru 
achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru privatizarea S.C. Romgaz SA. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului s-a referit în continuare la 
politicile aplicate în cadrul sectorului petrolier. Astfel, a fost semnat Memorandumul de 
înţelegere cu guvernele Republicii Croaţia, Italia, România, Serbia şi Slovenia pentru 
sprijinirea şi dezvoltarea Proiectului conductei petroliere pan-europene (PEOP) – conducta de 
lungime 1360km I capacitatea de 112 mil. tone/an care va avea traseul pornind din portul 
Constanţa, spre Serbia, Croaţia, Trieste (Italia), unde se va conecta la sistemul TransAlpine 
Pipeline care aprovizionează Austria şi Germania. A fost continuat procesul de restructurare 

http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_economica.htm
http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_economica.htm
http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_privatizare.htm
http://www.senat.ro/pagini/Proceduri%20parlamentare/Agenda/activitatea%20in%20comisii/Com_privatizare.htm


 5

şi privatizare a sectorului (Petrotrans SA şi elaborarea şi înaintarea spre avizare a actului 
normativ privind vânzarea a 8% din capitalul social al SC Petrom SA) 

În cadrul domeniului energiei electrice şi termice, Domnul Codruţ Şereş, Ministrul 
Economiei şi Comerţului, a dorit să se refere la S.C. Termoelectrica S.A. la care a fost iniţiată 
restructurarea/reorganizarea şi a  continuat procesul de atragere de investiţii (proiecte 
green/brown field – Centrala Grozăveşti, Bucureşti Sud, Iernuţ, Palas Constanţa şi Galaţi) şi 
crearea de societăţi mixte (centrala electrică de termoficare Bucureşti Sud şi Electrocentrale 
SA Borzeşti).  

De asemenea, s-a finalizat transferul dreptului de proprietate asupra pachetului 51% 
din capitalul social pentru SC Electrica Banat, Electrica Moldova şi s-a parafat contractul de 
privatizare pentru Electrica Muntenia Sud cu ENEL SpA Italia, iar la Complexul Energetic 
Craiova au fost demarate servicii de consultanţă. De asemenea, la Complexele energetice 
Rovinari şi Turceni au fost elaborate acte normative pentru aprobarea Strategiilor de 
privatizare. De la 1 iulie s-a lansat Piaţa pentru Ziua Următoare – o piaţă spot voluntară, 
neutră şi transparentă, administrată de SC OPCOM SA.  

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat faptul că în acest 
moment  există trei modalităţi de tranzacţionare: piaţa reglementată pentru consumatorii 
captivi, Piaţa centralizată a contracte bilaterale prin licitaţie publică şi Piaţa contractelor de tip 
forward. În anul 2006 s-a promovat producerea de energie electrică în capacităţi noi de 
cogenerare de înaltă eficienţă prin introducerea mecanismelor de sprijin financiar precum şi 
energia electrică din surse regenerabile (hidro, solară, eoliană etc.) prin crearea unei pieţe 
specifice de certificate verzi şi au fost dezvoltate schimburile comerciale de energie electrică 
cu ţările vecine prin crearea unei pieţe regionale în SE Europei. 

În domeniul nuclear, domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a 
subliniat că în acest moment se lucrează la construcţia şi punerea în funcţiune a Unităţii 2 de 
la Cernavodă (care se preconizează că va intra în funcţiune în iulie 2007), iar MEC a propus 
realizarea simultană a unităţilor 3 şi 4 ale centralei – graficul de realizare – 76 de luni din 
momentul constituirii companiei de proiect. 

Un alt program important pentru Ministerul Economiei şi Comerţului este continuarea 
procesului de liberalizare şi eliminarea distorsiunilor care afectează concurenţa în sectorul 
energetic. În acest sens, în domeniul gazelor naturale, de la 1 iulie 2006, gradul de deschidere 
a pieţei interne a gazelor naturale este de 75%, s-a redus pragul de consum pentru eligibilitate 
conform noii proceduri de acreditare a consumatorilor eligibili şi s-a acţionat pentru adoptarea 
şi asigurarea implementării unor metodologii de tarifare conform practicii europene care să 
contribuie la eficientizarea activităţii operatorilor din sectorul gazelor naturale (prin 
recunoaşterea costuri justificate înregistrate) şi pentru realizarea de investiţii. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului  a subliniat eliminarea 
subvenţiilor încrucişate între categoriile de consumatori, precum şi faptul că a fost majorat 
gradul de deschidere a pieţei de energie electrică la 83% fiind devansat angajamentul aferent 
anului 2006 prevăzut în acordurile cu UE. 

În domeniul politicii industriale, domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi 
Comerţului a prezentat finalizarea Documentului de Politică Industrială şi a Planului de 
acţiune aferent în conformitate cu criteriile de la Lisabona şi alte documente ale UE, care 
stabileşte obiectivele generale şi principalii factori de influenţă ai politicii industriale a 
României pentru perioada 2005-2008.  

De asemenea, acest program se concentrează pe consolidarea şi încurajarea factorilor 
care determină competitivitatea (capital uman, cercetare, inovare şi antreprenoriat). Un alt 
segment important al politicii industriale este aprobarea celor 2 etape ale Planului sectorial în 
domeniul cercetării-dezvoltării în industrie dar şi continuarea derulării programului de 
creştere a competitivităţii produselor industriale, şi a programului operaţional din 2003.  

Domnul ministru a subliniat că numărul de instrumente a crescut de la 3 la 8 în 2005 
iar gradul de absorbţie a fondurilor a fost de 100%. De asemenea, au fost semnate 
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protocoalele pentru înfiinţarea centrelor regionale de promovare a Produselor şi Serviciilor 
Industriale cu Camerele de Comerţ şi Industrie din cele 8 regiuni de dezvoltare şi s-a aprobat 
Strategia de Restructurare a Siderurgiei româneşti şi Planurile de viabilitate ale companiile 
siderurgice pentru perioada 2005-2008. 

În domeniul politicii în domeniul producţiei de apărare, domnul Codruţ Şereş, 
Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat că a continuat procesul de restructurare în baza 
programului pentru reconversia Industriei de Apărare şi alinierea la exigenţele NATO. De 
asemenea, s-au definitivat documentaţiile necesare pentru demararea procesului de privatizare 
a pachetelor de acţiuni de la C.N. Romarm S.A. la 5 din filialele sale, având ca obiectiv 
principal dezvoltarea de noi produse de tehnică militară compatibile cu cele din ţările NATO 
şi competitive pe plan mondial. 

În domeniul politicii de cercetare-dezvoltare din industrie, domnul Codruţ Şereş, 
Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat realizarea Planului sectorial în domeniul  
cercetării-dezvoltării din industrie, precum şi proiectele de cercetare-dezvoltare de interes 
prioritar pentru domeniul respectiv, pentru care atribuirea contractelor de finanţare pentru 
realizarea proiectelor din planul sectorial se face în sistem competiţional sau în mod direct. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a prezentat  Politică în 
domeniul relaţiilor economice externe, domeniu în care a fost redactată Strategia Naţională de 
Export, care reprezintă colaborarea, în premieră, între instituţiile statului cu mediul privat, 
având ca scop de a susţine şi stimula întreprinderile româneşti pentru a funcţiona  pe baza 
unor standarde de competitivitate internaţionale.  

De asemenea, prin Programul de susţinere şi promovare a exporturilor, Departamentul 
de Comerţ Exterior a pus la dispoziţia exportatorilor pentru anul 2006 fonduri în suma de 27,9 
mil. lei pentru târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice, reprezentanţe, studii de 
piaţă, oferte şi publicitate. Prin Programul Exportul Românesc 2006 realizat în colaborare cu 
Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene, cu EXIMBANK şi cu autorităţile locale, se doreşte 
ca acesta să fie destinat bunei informări a mediilor de afaceri la nivel local asupra 
instrumentelor de promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat şi asupra noilor 
posibilităţi pentru exportatori ce vor apărea odată cu aderarea României la UE. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat că MEC a 
fundamentat acest buget cu respectarea legilor în vigoare şi printr-un intens schimb de scrisori 
cu Ministerul Finanţelor Publice, pentru detalierea diferitelor categorii de prevederi bugetare.  

Ministerul Economiei va continua şi în 2007 proiectele şi programele pe care şi le-a 
propus, inclusiv susţinerea sistemului energetic pentru valorificarea combustibililor solizi, 
deoarece, în urma predicţiilor pentru anii viitori, s-a stabilit că va creşte accentul pus pe 
energia electrică produsă de carburanţii solizi. De asemenea, va continua susţinerea resurselor 
naturale, cu accent pe componenta naturală a uraniului, pentru început prin finalizarea 
lucrărilor la reactorul nr.2 urmând, finalizarea concomitentă a reactoarelor 3 şi 4. Un alt 
program important al MEC este cel de finalizare a închiderii minelor şi atenuarea impactului 
social. 

Domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a dorit să îşi manifeste 
îngrijorarea asupra faptului că bugetul MEC pe anul 2007 este mai mic decât cel prevăzut în 
acest an exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că, în urma rectificărilor bugetare care vor fi 
adoptate cu siguranţă şi în anul viitor, bugetul Ministerului va urca până la nivelul celui de 
anul acesta.  

Domnia sa a dat exemplu anilor precedenţi în care bugetul MEC oglindit în  Bugetul 
de Stat, a reprezentat pe rând: în 2004 – 0,76%, în 2005 -  0,46%, în 2006 - 2005, în timp ce 
în 2007 reprezintă numai 0,36%. 

Domnul Ministru a subliniat că acest capitol al energiei devine un subiect de prim 
plan, iar dacă România nu va acorda suficientă importanţă acestuia, va rămâne în urma 
celorlalte state. De asemenea, se pune din ce în ce mai mare importanţă pe asigurarea 
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securităţii energetice a statelor, iar domnia sa nu vrea să se facă părtaş la o politică energetică 
care nu va ţine seama de apărarea intereselor naţionale de securitate ale ţării noastre.  

Domnia sa a mai dorit să sublinieze că se bazează pe înţelepciunea Ministerului 
Finanţelor Publice dar şi a Parlamentului pentru aprobarea bugetului prezentat şi pe 
eventualele viitoare suplimentări bugetare prin rectificările bugetare. 

 Domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor a dorit să sublinieze că acest Buget este unul deficitar în 
comparaţie cu bugetele din anii anteriori, scăderile pe anumite capitole bugetare fiind 
dramatice, exemplificând prin scăderea de la 387 mii lei la numai 32 mii lei alocaţi capitolului 
referitor la susţinerea de la bugetul de stat a resurselor minerale, altele decât combustibilii 
minerali solizi ceea ce presupune o scădere de mai mult de 10 ori. O altă scădere dramatică se 
înregistrează la capitolul de închidere a minelor şi atenuarea impactului social care se reduce 
de la 47 mii lei în anul 2006 la numai 13 mii lei în anul viitor.  

De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat alte capitole ale bugetului 
Ministerului Economiei şi Comerţului care se reduc cosiderabil şi care se preconizează a fi la 
jumătatea valorii anului 2006, cum ar fi cele din domeniul creşterii competitivităţii produselor 
industriale, a dezvoltării unor noi tehnici militare compatibile cu cele similare din dotările 
ţărilor membre NATO şi competitive pe plan mondial. Dacă aceste scăderi erau justificate de 
faptul că obiectivele urmărite prin finanţarea acestor programe au fost realizate sau nu mai 
este mult de îndeplinit pentru atingerea acestor obiective, ar fi putut fi acceptat,  a mai spus 
domnul Preşedinte Mihai Tudose, dar scăderea la capitolul de promovare a intereselor 
economiei naţionale prin deschiderea de pieţe pentru produsele de export nu poate avea nici o 
justificare. Domnia sa mai spus că are de făcut, în nume personal, câteva amendamente pentru 
remedierea acestor cifre şi şi-a exprimat speranţa că Ministerul Finanţelor Publice îl va 
susţine în acest demers. Domnia sa a mai spus că dacă nu va fi susţinut în  acest demers şi 
sumele propuse vor rămâne la fel, atunci votul său şi al colegilor săi de partid va fi unul 
negativ, până când se va veni cu un buget echilibrat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că analiza bugetului pe care guvernarea 
PSD l-a propus în anii în care a fost la guvernare a fost realizată de mai multe ori până acum. 
Actuala Coaliţie aflată la guvernare a preluat puterea promiţând că va face lucrurile mult mai 
bine. Daca cineva poate spune că este necesară privatizarea acelor sectoare ale economiei 
pentru care există capitol clar specificat în Bugetul de Stat înseamnă că nu i-a aceste dezbateri 
în serios. Problema sumelor alocate pentru finanţarea  închiderii minelor, a căror valoare a 
scăzut de la 47 mii lei la 13 mii lei,  este faptul că nu se poate spune că acestea au fost deja 
făcute şi în anul viitor nu se va mai face nimic. Această subfinanţare va duce la concluzia că 
banii deja alocaţi până acum au fost pierduţi. Intervenţia unor factori privaţi în acest domeniu 
se lasă încă aşteptată, iar intervenţia statului, a Guvernului în asigurarea securităţii energetice 
a ţării noastre este absolut necesară. Anul acesta au fost deja efectuate 3 rectificări bugetare şi 
se apropie rapid şi o a patra, iar aceste rectificări for continua şi în anul viitor. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina Dascălu, secretar de 
stat, a subliniat că cifrele au o mare calitate aceea de a putea fi folosite după cum este 
obiectivul final. În acest sens, în funcţie de comparaţiile folosite şi de anii luaţi ca reper 
cifrele pot fi înşelătoare sau realiste. Domnia sa s-a referit la anumite distorsiuni introduse de 
creşterea valorii nominale a PIB-ului. De asemenea, unele obiective prinse în programele 
ministerului pe anul acesta nu mai sunt prevăzute în anul 2007. Printre acestea, cel mai 
important ca pondere este eliminarea subvenţiilor pentru sectorul energetic, în special în 
domeniul lignitului, ridicându-se la valoarea de 47,6%. Prin eliminarea acestei porţiuni 
semnificative din buget, toate celelalte elemente vor fi puternic distorsionate.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina Dascălu, secretar de 
stat, a mai spus că au mai fost, de asemenea, eliminate şi alte subvenţii, care au introdus şi ele 
alte distorsiuni, dar pentru echilibrarea bugetară a fost introdus, ca program finanţat de la 
buget, programul de reabilitare a sistemului de încălzire urbană. Faţă de toate aceste cifre, a 
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mai spus reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, în sumă globală, bugetul ministerului 
a crescut cu aproximativ 9,4% faţă de anul acesta. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina Dascălu,  a dorit să 
sublinieze faptul că Guvernul a stabilit, prin programul de guvernare, obiectivele sale majore 
şi în acest sens a stabilit sectoarele economice pe care la va susţine în anul 2007 (învăţământ, 
sănătate, infrastructură). Celelalte ministere şi-au realocat bugetele conform programelor şi 
sumelor disponibile şi convenite în comun. Referitor la rectificările bugetare, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice, doamna Doina Dascălu, a dorit să sublinieze faptul că, la fel 
ca şi guvernele precedente, şi actualul Guvern s-a confruntat cu realităţile economice care au 
făcut necesar apelarea la aceste redistribuiri de fonduri. Cu siguranţă, se va apela în 
continuare la aceste redistribuiri, datorită faptului că unii ordonatori de credite nu îşi vor 
folosi în totalitate banii alocaţi şi pentru a se atenua aceste blocări de fonduri, se vor face alte 
rectificări bugetare. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 166 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 167 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 171 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 496 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 173 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 329 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat un amendament la anexa 3/21/19 

programul 370 din proiectul de buget pe anul 2007 al Ministerului Economiei şi Comerţului, 
acesta a fost respins cu 17 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007 al 
Ministerului Economiei şi Comerţului.  

  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 

Dascălu a făcut o scurtă prezentare a proiectul de buget pe anul 2007. 
 Domnia sa a mai afirmat că datoria publică va înregistra o creştere controlată, astfel 

încât nivelul acesteia să se menţină în limite sustenabile. În prezent datoria publică a 
României se situează la un nivel sub 20% din produsul intern brut. Concomitent cu creşterea 
controlată a datoriei publice se va urmări reducerea costurilor cu datoria publică şi a riscului 
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bugetar cauzat de acordarea de garanţii de stat.  
Domnia sa a spus că pentru reducerea costurilor cu datoria publică internă, se vor 

lansa emisiuni de titluri de stat pentru finanţarea deficitului bugetar, dar şi pentru refinanţarea 
datoriei publice interne prin emisiuni pe termen mediu şi lung şi se va utiliza ca sursă de 
finanţare şi împrumuturile din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului. 
Începând cu acest an nerezidenţii vor putea achiziţiona şi tranzacţiona titlurile de stat emise 
pe piaţa internă fără nici o restricţie corespunzător angajamentelor României în cadrul 
capitolului 4 de negocieri ,,Libera circulaţie a capitalurilor”, fiind aşteptată o creştere a cererii 
pentru titlurile de stat.  

Domnia sa a susţinut că politica de îndatorare publică internă are în vedere 
diversificarea instrumentelor de datorie, titluri emise cu discont, cu dobândă fixă sau indexată 
cu indicele preţurilor de consum şi crearea de referinţe pentru emisiunile de titluri pe piaţa 
internă.  

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 

Dascălu a afirmat că apreciază că anul 2007 marchează trecerea României într-o fază 
superioară, care necesită  continuarea alinierii  acesteia la tendinţele de evoluţie a societăţilor 
occidentale şi care îi va permite să beneficieze de avantajele integrării, dintre care cele mai 
importante sunt: suplimentarea şi diversificarea resurselor financiare prin accesul României la 
fondurile structurale şi de coeziune;  beneficiile viitoare  rezultate din statutul de stat membru, 
derivate din participarea la Piaţa Unică, la Uniunea Economică şi Monetară, o mai bună 
susţinere a intereselor naţionale şi accelerarea reformei şi susţinerea procesului de integrare 
prin furnizarea elementelor de bază pentru definirea politicilor economice naţionale, în 
context european. Configurarea  politicii fiscal – bugetare  pe anul 2007 a fost integrată într-
un context consistent cu tendinţele din economie, fiind subordonată nevoii de coordonare a 
politicilor monetare cu cea bugetară.  

Principalele coordonate care definesc politica fiscal-bugetară a anului 2007 sunt: 
relaxarea fiscală, extinderea bazei de impozitare, creşterea gradului de colectare a veniturilor 
bugetare; restructurarea cheltuielilor  publice  prin aplicarea cu prioritate a programelor de 
anvergură naţională şi crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor 
structurale care reprezintă resursa cea mai importantă de care va beneficia România pentru a 
atinge obiectivul de creştere durabilă.  

Domnia sa a afirmat că proiectul de buget pe anul 2007 combină într-un tot unitar 
elementele politicilor naţionale sectoriale, ale politicilor de dezvoltare regională cu liniile 
directoare strategice europene şi cerinţele pentru accesarea fondurilor europene. Politici cum 
sunt cele privind capitalul uman, transporturile, mediul, agricultura, dezvoltarea regională  
vor beneficia de importante sume din fondurile post aderare pentru consolidarea  unei 
economii producătoare de valoare adăugată  mare şi care au fost configurate într-o strânsă 
corelare a proiectului de buget pe anul 2007 cu Planul Naţional de Dezvoltare – principalul 
instrument de planificare multianuală şi Cadrul de Referinţă Strategic Naţional.  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 
Dascălu a făcut o scurtă prezentare a proiectul de buget pe anul 2007 al MFP. 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 
Dascălu a afirmat că organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice sunt 
reglementate în prezent prin Hotărârea Guvernului nr.208/2005. Principiile care stau la baza 
activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt: coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea 
cadrului macroeconomic; armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; 
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întărirea autorităţii instituţiei; perfecţionarea managementului fondurilor publice; transparenţa 
activităţii în toate domeniile sale de activitate precum şi satisfacerea cerinţelor partenerilor 
sociali. 

  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007 al 
Ministerului Finanţelor Publice. 

 
 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde  a afirmat 
că pornind de la analiza situaţiei actuale şi a cerinţelor comunitare în domeniu în perspectiva 
aderării la 1 ianuarie 2007, se propune o strategie de acţiune, având ca orizont de timp 
perioada 2007-2013 şi un plan de masuri pentru punerea în practică a acesteia.  

Domnia sa a mai afirmat că în perioada imediat următoare Consiliul Concurenţei  va 
urmări  dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administrative, în vederea  atingerii 
obiectivelor stabilite prin Tratatul de aderare şi a îndeplinirii obligaţiilor de stat membru al 
Uniunii Europene în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat. Aceasta presupune, în primul 
rând, îndeplinirea rolului de autoritate de contact în relaţiile cu serviciile specializate în 
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat ale Comisiei Europene.  

Reprezentantul Consiliului Concurenţei, domnul preşedinte Mihai Berinde  a spus că 
în vederea alinierii la Planul de acţiuni pe perioada 2005-2009 în domeniul ajutorului de stat 
al Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei va participa activ în procesul de adoptare a 
legislaţiei primare şi secundare  sau de amendare a legislaţiei existente, alături de ceilalţi 
reprezentanţi ai statelor membre; va aviza orice intenţie de a acorda ajutor de stat din punct de 
vedere al respectării regulilor comunitare şi va transmite către Comisia Europeană notificările 
şi informările privind ajutoarele de stat care urmează sa fie acordate; va monitoriza ajutorul 
de stat la nivel naţional; va întocmi toate rapoartele către Comisia Europeană, pentru 
îndeplinirea obligaţiilor de stat membru; va acorda consultanţă de specialitate iniţiatorilor şi 
furnizorilor de ajutor de stat şi va întocmi documentele necesare susţinerii notificărilor 
privind ajutoarele de stat în faţa Comisiei Europene; va reprezenta România în fata curţilor 
europene în cazurile de ajutor de stat în care România este parte; va participa alături de 
Comisia Europeană la controalele efectuate la faţa locului realizate conform art.22 din 
Regulamentul Consiliului (CE) nr.659/1999; va realiza şi actualiza permanent Registrul 
ajutoarelor de stat şi Registrul ajutoarelor ,,de minimis’’ care se acordă în România. 
Funcţionarea acestui registru electronic va asigura  respectarea principiilor de transparenţă în 
ceea ce priveşte iniţierea şi acordarea de ajutoare de stat.  

Domnia sa a mai precizat că în următoarea perioadă, Consiliul Concurenţei îşi va 
orienta activitatea şi utilizarea fondurilor bugetare în  următoarele direcţii: întărirea cadrului 
instituţional pentru aplicarea eficientă a legislaţiei  în domeniul  concurenţei şi ajutorului de 
stat; pregătirea personalului  implicat în analiza cazurilor de concurentă şi ajutor de stat; 
promovarea culturii concurenţei prin activităţi specifice.  

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 6 

voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007 al 
Consiliul Concurenţei. 

 
Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul secretar de stat Victor 

Geosan a supus atenţiei faptul că Secretariatul General al Guvernului prin Unitatea de Politici 
Publice, alături de partenerul sau de twinning, Cancelaria de Stat a Republicii Letone în 
cadrul proiectului "Întărirea capacităţii Guvernului României în domeniul managementului şi 
coordonării politicilor publice şi a sistemului de luare a deciziei" a realizat „Strategia pentru 
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îmbunătăţirea sistemului de planificare şi elaborare a politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale ”.  

Domnia sa a evidenţiat că această strategie impune o abordare coerentă a planificării şi 
elaborării politicilor publice stabilind tipul şi conţinutul documentelor de politici publice, 
următoarele activităţi pentru eficientizarea sistemului de planificare şi elaborare a politicilor 
publice precum şi sistemul de planificare strategică.  

 
De-asemenea, domnul secretar de stat Victor Geosan a menţionat că, urmare a 

recomandărilor Comisiei Europene, Secretariatul General al Guvernului a iniţiat o serie de 
proiecte de acte normative care stabilesc modul în care impactul politicilor publice şi 
proiectelor de acte normative trebuie evaluat şi prezentat. Aceste iniţiative sunt în procesul de 
consultare şi avizare interministerială, urmând a fi adoptate în perioada următoare. Totodată, a 
precizat şi faptul că analiza de impact va contribui la creşterea coerenţei deciziilor adoptate, 
asigurând o informare clară asupra efectelor prevederilor actelor normative sau politicilor 
publice promovate.  

Domnul deputat Petru Lakatos a formulat un amendament la anexa 3/13/02a din 
proiectul de buget pe anul 2007 al Secretariatului General al Guvernului, acesta a fost respins 
cu 20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
 Domnul deputat Petru Lakatos a formulat un amendament la anexa 3/13/02a punctul 

b din proiectul de buget pe anul 2007 al Secretariatului General al Guvernului, acesta a fost 
respins cu 20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007 al 
Secretariatului General al Guvernului. 

 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat Doina 

Dascălu a făcut o scurtă prezentare a proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-
Ministru. 

Domnia sa a evidenţiat faptul  că  Ministerul   Finanţelor   Publice a   aprobat  bugetul 
solicitat de către Cancelaria Primului-Ministru. 

Domnia sa a spus că în ce priveşte Cancelaria Primului-Ministru, aceasta este o 
structură în aparatul de lucru al Guvernului, este un organism necesar pentru eficientizarea 
activităţii la nivelul oricărui Guvern. În cadrul Cancelariei Primului-Ministru funcţionează 
atât Aparatul ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare 
internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, care are în subordine 
Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală, Departamentului Primului-
Ministru pentru lupta antifraudă şi Autoritatea de control a Guvernului, cât şi Punctul de lucru 
N.A.T.O.  

Domnia sa a afirmat că în subordinea Cancelariei Primului-Ministru funcţionează şi 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, structura cu atribuţii în procesul de 
restituire a imobilelor preluate abuziv de către regimul comunist.  

Domnia sa a evidenţiat că reforma administratiei publice vizează: planificarea şi 
organizarea în vederea îndeplinirii la termen a informărilor şi materialelor documentare 
aferente reuniunilor şi programelor de cooperare la diverse nivele, pe problematica afacerilor 
europene; cooperarea şi comunicarea cu instituţiile, cu compartimentele de afaceri europene 
din instituţiile publice, pe problematica afacerilor europene; stabilirea sistemelor şi 
procedurilor vizând cooperarea şi comunicarea cu instituţii interne şi externe din statele 
membre ale Uniunii Europene şi candidate, în scopul unei mai bune desfăşurări a activităţilor 
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legate de problematica afacerilor europene; proiectarea politicilor economice pe termen 
mediu şi lung, în concordanţă cu strategiile de dezvoltare ale Uniunii Europene pentru 
atingerea convergenţei în raport cu structura economică europeană, convergenţa fără de care 
avantajele integrării în familia europeană nu se vor face simţite în societatea românească; 
coordonarea procesului de formulare a politicilor publice; coordonarea procesului de integrare 
a Romaniei în Uniunea Europeană, atât în etapa de negociere a capitolelor, cât şi în faza de 
implementare, monitorizare şi consultare publică privind măsurile deja negociate; crearea 
unei platforme de comunicare eficientă cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu instituţiile 
internaţionale şi mass-media privind exercitiul puterii executive din România; îmbunătaţirea 
sistemului de cooperare inter-ministerială, în cazul aplicării politicilor de tip integrat; 
introducerea standardelor de calitate de către autoritatea publică competentă în baza cărora sa 
se poată monitoriza şi evalua un serviciu public şi activitatea funcţionarilor publici; 
introducerea normativelor de cost aferent standardului de calitate a unui serviciu public, astfel 
încât cheltuielile publice să devină justificate, transparente şi supuse controlului financiar; 
continuarea procesului de descentralizare a serviciilor publice de bază: educaţie, sănătate, 
asistenţă socială şi ordine publică. 

 
Domnul deputat Mircea Ciopraga a formulat un amendament la anexa 3/12 punctul 5 

din proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, acesta a fost respins cu 
20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

Domnul deputat Mircea Ciopraga a formulat un amendament la anexa 3/12/02 din 
proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, acesta a fost respins cu 20 
de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
Domnul deputat Mircea Ciopraga a formulat un amendament la anexa 3/12 din 

proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, care consta în introducerea 
unei noi anexe – 3/1215/13, acesta a fost respins cu 20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
Domnul deputat Mircea Ciopraga a formulat un amendament la anexa 3/12 din 

proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, care consta în introducerea 
unei noi anexe – 3/1215/13, acesta a fost respins cu 20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 

 
 Domnul deputat Alin Teodorescu a formulat un amendament la punctul 2 al  anexei 

3/12 din proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, acesta a fost 
respins cu 18 de voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 

 
Domnul deputat Alin Teodorescu a formulat un amendament la  anexa 3/1209/13 din 

proiectul de buget pe anul 2007 al Cancelariei Primului-Ministru, acesta a fost respins cu 18 
de voturi pentru şi 10 voturi împotrivă. 
 

 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007 al 
Secretariatului General al Guvernului. 

 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2007. 
 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu 15 de voturi pentru, 

6 voturi împotrivă şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectul de buget pe anul 2007. 
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Joi, 26 octombrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
 1. Studiu individual în vederea elaborării amendamentelor la proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2007. (PLx 752/19.10.2006) 
 
 2. Studiul în vederea dezbaterii şi avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională. (PLx 747/2006)  

 
3. Studiul în vederea dezbaterii şi avizării proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. (PLx 745/2006) 

 
4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

Consilier: 
Anca Chiser 

           Experţi:   
                                                                                             Graziella Segărceanu 
                Nicoleta Ghencian 

                 


	  

