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PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 3 şi 5 noiembrie 2009 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 3 noiembrie 2009.  
 La lucrările Comisiei din  zilele de 3 şi 5 noiembrie din totalul de 22 de membri 
au fost prezenţi toţi deputaţii.  
 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, 
doamna Ioniţă Magdalena, şef serviciu; Ministerului Economiei, domnul Găman Sorin, 
director general adjunct; Băncii Naţionale a României, domnii Antonescu Emilian 
Ionică, director adjunct şi Sorescu Sorin, expert. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

                     I.   ÎN AVIZARE: 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar, procedură de urgenţă (PLx 509/2009). 
          2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 
privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 
efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii 
autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 
administraţiei publice locale , procedură de urgenţă   (PLx 517/2009). 
 
  Şedinţa Comisiei a început în ziua de 3 noiembrie 2009 cu dezbaterea 
punctului 1, în avizare, al ordinii de zi.  
 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi reprezentantul Ministerului Finanţelor 
Publice, doamna Ioniţă Magdalena, şef serviciu a prezentat obiectul de reglementare al 
proiectului, menţionând că acesta constă în modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea asigurării transpunerii Directivei nr. 2009/14/CE de modificare a Directivei 
nr. 94/19/CE. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Ioniţă Magdalena, şef 
serviciu a precizat faptul că principalele aspecte reglementate în prezentul proiect sunt: 
stabilirea plafonului de garantare a depozitelor la echivalentul în lei al sumei de 50.000 
euro pentru categoriile de deponenţi garantaţi; reducerea termenului în care Fondul de 
garantare a depozitelor are obligaţia de a asigura începerea plăţii compensaţiilor în caz 
de indisponibilizare a depozitelor de la 3 luni cât este în prezent, la 20 de zile începând 
cu data de 31 decembrie 2010; obligaţia instituţiilor de credit de a informa în mod 
expres deponentul potenţial sau existent în situaţia în care depozitul nu se încadrează, 
respectiv nu se mai încadrează, în categoria celor garantate. 
 În urma dezbaterilor, domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare, a propus avizarea favorabilă a proiectului 
de lege în forma adoptată de Senat. Supusă la vot propunerea de  aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi reprezentantul Ministerului 
Economiei, domnul Sorin Găman, director general adjunct, a afirmat faptul că  scopul 
prezentei ordonanţe de urgenţă constă în restructurarea şi reorganizarea unor societăţi 
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale, care urmează să realizeze concedieri 
colective, iar personalul care va fi disponibilizat să beneficieze de prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 cu modificările şi modificările 
ulterioare, prin prelungirea termenului de la 31 decembrie 2008 la 31 decembrie 2012. 
În urma dezbaterilor, domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege 
în forma adoptată de Senat. Supusă la vot propunerea de  aprobată cu unanimitate 
de voturi.  
 Şedinţa a continuat în data de 5 noiembrie 2009 cu studiul proiectului  privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor 
acte normative, procedură de urgenţă - raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci (PLx 522/2009) 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 
  
  
  

 PREŞEDINTE, 
        Mihai TUDOSE 
                                                          
                                                                 SECRETAR, 
                                                           Marin ALMAJANU     
                     
 
 
 
 
            Consilier parlamentar     
                            Anca Chiser  
              Expert parlamentar   
                                                                                                                                                            Nicoleta Ghencian 
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