
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică,         
             reformă şi privatizare 

                 Bucureşti,  
                Nr. 21/283/22.10.2009 

 

                                                     SINTEZA 
şedinţei Comisiei din  zilele de 20, 21 şi 22 octombrie 2009 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 octombrie 2009. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 20, 21 şi 22 octombrie au fost prezenţi          
toţi deputaţii din totalul de 22 de membri.  
 La şedinţele Comisie din  zilele de 20, 21 şi 22 octombrie a.c. au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, 
Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, 
Iacob Strugaru Stelică,  Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, 
Oprişcan Mihai Doru, Pál Árpád, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Seremi 
Ştefan, Teodorescu Horia, Vreme Valerian.  

 
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 Economiei, domnul 
Alexandru Săndulescu, director general, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Irina Avram, direcţia Ajutor de Stat, director general. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2009 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. (PLx 484/2009) – AVIZ comun cu 
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

 
Cele două Comisii sesizate în avizare au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 

separate. 
La primul punct al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Economiei, domnul 

Alexandru Săndulescu, director general, a subliniat  că acest act normativ îşi propune să 
reglementeze problema datoriilor Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a adăugat că este necesară eliminarea alineatului (8) din cadrul art. 19 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009, deoarece măsura de acoperire a pierderilor Regiei 
Autonome pentru Activităţi Nucleare nu are caracter de ajutor de stat. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=4&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=65&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=15&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=130&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=140&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=166&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=193&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=204&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=215&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=217&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=218&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=227&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=244&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=271&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=271&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=299&cam=2&leg=2008
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În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 
favorabilă a acestei propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, solicitarea unei informări 
din partea Ministerului Economiei referitoare la: activitatea Regiei Autonome pentru 
Activităţi Nucleare; condiţiile economice care au condus la acumularea acestei datorii, 
precum şi perioada în care au fost acumulate; autorităţile competente care ar fi trebuit să 
intervină, precum şi poziţia Ministerului Economiei, a Autorităţii de reglementare, a 
Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare precum şi a Consiliului de Administraţie al 
Regiei în perioada în care această datorie a fost acumulată; motivele pentru care nu a fost 
sesizată, în timp util, această acumulare de datorii sau dacă această sesizare a existat, care 
au fost autorităţile care au sesizat acest lucru şi care au fost măsurile dispuse pentru 
reglementarea situaţiei; actualitatea condiţiilor care au condus la aceasta acumulare de 
datorii pentru a nu ajunge, din nou, la repetarea lor.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 21 octombrie cu studiul si dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
(PLx 455/2009). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 
ulterioară a Comisie.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 octombrie studiul si dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
(PLx 455/2009).  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 
ulterioară a Comisie. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 
                                                     Cătălin CHERECHEŞ                       

       
 
 
 
 
                         Consilier parlamentar 
                                    Anca Chiser 
                            Expert parlamentar 
                             Nicoleta Ghencian 
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