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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din zilele de 25 si 26 februarie 2008 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 25 februarie. 

 La lucrările Comisiei din  zilele de 25 si 26 februarie a.c. din totalul de 25 de 

membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, 

Atanasiu Teodor, Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, 

Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, 

Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă 

Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, 

Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. 

 Lucrările Comisiei au început în ziua de 25 februarie cu următoarea ordine de zi: 

 1.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilităţii de 

cofinanţare CSNR între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti, la  24 noiembrie 2008 (PLx 12/2009) – aviz. 

 2. Proiect de Lege privind instituţiile financiare nebancare (PL-x 26/2009) – aviz. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Justitiei si 

libertăţilor cetăţeneşti, doamna Rodica Constantinovici, secretar de stat; reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice: doamna Magdalena Ioniţă – şef serviciu; 

 1



 2

reprezentanţii Băncii Naţionale a României: domnul Emilian Antonescu – director 

adjunct şi doamna Angela Simonu – şef serviciu. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au început 

cu examinarea iniţiativelor legislative, în avizare, din ordinea de zi. 

Au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere, atât membrii Comisiei, cât şi 

invitaţii. 

 La proiectul de lege prevăzut la pct. 1, în avizare, în urma examinării, membrii 

Comisiei au hotărât, avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi. 

 Lucrările şedinţei au continuat cu examinarea pct. 2 al ordinii de zi. 

 Reprezentanta Ministerului Justiţiei si Libertăţilor Cetăţeneşti, doamna Rodica 

Constantinovici, secretar de stat, a spus că nu poate oferi detalii suplimentare asupra 

acestui proiect de lege având în vedere ora târzie la care a primit invitaţia de 

participare la şedinţa Comisiei precum şi faptul că ministerul pe care îl reprezintă nu 

este iniţiatorul acestui proiect de lege.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus plenului Comisiei transmiterea unei 

adrese către Ministrul Justiţiei prin care să i se aducă la cunoştinţă modul defectuos de 

transmitere a informaţiilor şi documentelor oficiale din cadrul ministerului, fapt care 

afectează atât imaginea ministerului cât şi a reprezentanţilor săi, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de membrii Comisiei. 

 La proiectul de lege prevăzut la pct. 2, în avizare, în urma examinării, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă.  

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat şedinţa 

în ziua de 26 februarie cu studiul si dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale 

subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat (PL-x 600/2008). 

 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 
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Comercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-

S.A. (PL-x 601/2008). 

 3. Propunere legislativă privind stimularea investiţiilor (Pl-x 500/2008). 

 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2008 privind stimularea investiţiilor (PL-x 603/2008). 

 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 

(PL-x 558/2008). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 

acestor initiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.     

 
 
 
     PREŞEDINTE, 
 
    Mihai TUDOSE 
 
                                                 SECRETAR, 
 
                                        Cătălin CHERECHEŞ 
 
 
 
 
                                             Consilier parlamentar: 
                                                  Anca Chiser 
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                                                                                                                          Nicoleta Ghencian
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