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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 11 şi 13 decembrie 2006 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 şi 13 decembrie 2006. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 membri. 
        În data de 11 decembrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin 
Almăjanu, Liviu Almăşan, Nicolae Bara, 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, din totalul de 22 de membrii ai Comisiei.  
 În data de 13 decembrie 2006 au fost prezenţi următorii domni deputaţi: 
Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin 
Almăjanu, Liviu Almăşan, Nicolae Bara, 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, din totalul de 22 de membrii ai Comisiei. 

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

 
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 
I. Audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia de ministru al 

Economiei şi Comerţului - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

 
II. ÎN FOND: 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei 
de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" -S.A. Săvineşti               
(PLx 916/4.12.2006). 
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III. ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006                 (PLx 
911/27.11.2006) - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii 
din cadrul Senatului. 

 
IV. DIVERSE: 
Adresa Grupului Parlamentar al PSD nr. 14/1384 din 11 decembrie 2006 cu 

privire la desemnarea domnului deputat Iuliu Nosa pentru ocuparea funcţiei 
vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 
Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în ziua de 11 decembrie 

2006, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul deputat 
Iulian Iancu – preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 
Deputaţilor şi de domnul senator Claudiu Tănăsescu – preşedintele Comisiei 
economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 62 de deputaţi şi senatori din 
totalul de 66 membri.   

Domnul senator Claudiu Tănăsescu, preşedintele Comisiei economice, 
industrii şi servicii din cadrul Senatului, a prezentat CV-ul candidatului la 
funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul Varujan Vosganian. 

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 
adresat întrebări candidatului la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, 
în legătură cu politica energetică, industria de armament, politica comercială a 
României, industria constructoare de automobile şi au solicitat unele clarificări 
referitoare la priorităţile domniei sale în domeniului de activitate al MEC. 

Domnul Varujan Vosganian a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
membrii Comisiilor de specialitate şi a detaliat viziunea sa asupra obiectului de 
activitate şi al implicării Ministerului Economiei şi Comerţului în politica 
economică a ţării noastre.  

În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 
domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului.  

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi, membrii Comisiilor 
reunite au avizat favorabil candidatura domnului Varujan Vosganian la 
funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului. 

La şedinţa Comisiei din ziua de 13 decembrie 2006 au fost prezenţi, în 
calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, reprezentanţii 
Ministrului Finanţelor Publice: doamna Mariana Mişu – director general adjunct, 
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doamna Camelia Dobroţeanu – director şi doamna Lucia Diaconescu – şef 
serviciu, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului – Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI): domnul Cornel 
Bobâlcă – consilier juridic, precum şi reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor 
şi Tehnologiei Informaţiei: domnul Victor Florea – director economic. 

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în avizare, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului din cadrul Senatului. 

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 29 de deputaţi şi senatori din 
totalul de 33  membri.   

 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna Mariana Mişu, 
director general adjunct, a explicat faptul că, asigurarea unei bune execuţii 
bugetare prin realocarea fondurilor neutilizate către acţiuni cu un ritm mai alert 
de utilizare, reflectarea acestor modificări în volumul şi structura bugetului pe 
anul 2006, impun promovarea prezentului act normativ. 

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

 În urma exprimării votului, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de 
zi. 

  Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul consilier juridic Cornel 
Bobâlcă, a menţionat că prezenta ordonanţă propune ca prin ordin al ministrului 
Economiei şi Comerţului să se sisteze plata cheltuielilor menţionate, în condiţiile 
în care Adunarea Generală a acţionarilor a hotărât dizolvarea şi lichidarea 
societăţii. Dacă însă se înregistrează o scrisoare de interes, fapt care ar genera 
reluarea procesului de privatizare, se lasă posibilitatea instituţiei publice 
implicate să continue finanţarea cheltuielilor pentru materiale,  lucrărilor de 
întreţinere şi conservare a instalaţiilor şi clădirilor, a plăţii salariilor numărului 
minim de personal necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, precum şi 
asigurarea pazei Societăţii Comerciale „Melana IV” - S.A. Săvineşti în scopul 
privatizării. 

  La dezbaterile Comisiei din partea Ministerului Economiei şi Comerţului   
– OPSPI reprezentarea s-a făcut la nivel de consilier (domnul Cornel Bobâlcă         
- consilier juridic), iar acesta  nu a prezentat membrilor Comisiei niciun 
document cu privire la Societatea Comercială „Melana IV” - S.A. Săvineşti şi nu 
a avut competenţa de a furniza informaţiile solicitate de domnii deputaţi. 

 Ca atare, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
amânarea dezbaterii prezentului proiect de lege pentru săptămâna 18 – 22 
decembrie a.c., urmând ca reprezentarea din partea Ministerului Economiei şi 
Comerţului să se facă la nivel de secretar de stat. 
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 De asemenea,  membrii Comisiei au hotărât ca până luni, 18 decembrie 
a.c., MEC – OPSPI să transmită Comisie documentaţia cu privire la situaţia 
Societăţii Comerciale „Melana IV” - S.A. Săvineşti (valoarea de inventar a 
societăţii – atât terenuri cât şi clădiri – la momentul înfiinţării, precum şi la 
momentul actual, activele înstrăinate, momentul şi motivul înstrăinării acestor 
active), contractul de management, activitatea desfăşurată de echipa managerială 
în vederea privatizării societăţii precum şi componenţa Consiliului de 
Administraţie al societăţii. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului IV al ordinii de 
zi referitor la adresa Grupului Parlamentar al PSD nr. 14/1384 din 11 decembrie 
2006 cu privire la desemnarea domnului deputat Iuliu Nosa pentru ocuparea 
funcţiei vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat membrilor Comisiei adresa 
Grupului Parlamentar al PSD   nr. 14/1384 din 11 decembrie 2006 prin care 
domnul deputat Iuliu Nosa a fost desemnat să ocupe funcţia de secretar al 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Această funcţie a 
rămas vacantă în urma plecării domnului deputat Vasile Cosmin Nicula la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al PSD, în baza 
prevederilor art. 45 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, numirea domnului Iuliu Nosa în funcţia de secretar al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 

    
 
       

                                                                                                                                                

PREŞEDINTE, 
 Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                             
  
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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