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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 12, 13 şi 14 iunie 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 12 iunie. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 12, 13  şi 14 iunie au fost prezenţi 22 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii 

Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache            - 

preşedinte, domnul Paul Miclăuş - vicepreşedinte şi Carmen Negoiţă, Dorina 

Mihăilescu, Ileana Agalopol, Bogdan Chetreanu - comisari; reprezentanţii 

Secretariatului General al Guvernului: domnul Ilie Bolojan - secretar general şi 

domnul Attila Cseke - secretar de stat; reprezentanţii Ministerului Economiei şi 

Finanţelor: doamna Doina Drăghici - consilier, domnul Dorin Măntescu             - 

director, domnul Adrian Pavel - şef serviciu; reprezentanţii Ministerului 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale: domnul 

Sorin Rogoveanu - şef serviciu şi domnul Vasile Catană - şef serviciu; 

reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: domnul Eugen 

Ciorici – vicepreşedinte şi doamna Valeria Nistor - director adjunct; 

reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Valorificarea Activelor Statului: 

Administrator
Original
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domnul Teodor Atanasiu – preşedinte şi domnul Laszlo Gyerko                          - 

vicepreşedinte; reprezentantul Confederaţiei Sindicale „Meridian”: domnul Ion 

Popescu; reprezentantul Federaţiei Naţionale Mine - Energie, domnul Marin 

Condescu - preşedinte, precum şi domnii deputaţi: Adrian Moisoiu şi Ştefan 

Baban – în calitate de iniţiatori.  

 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

 I. Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe 

anul 2006 - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei economice, 

industrii şi servicii  şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 

piaţă de capital din cadrul Senatului. 

 

II. Audierea candidaţilor propuşi de partidele politice pentru ocuparea 

funcţiilor vacante din cadrul CNVM - şedinţă comună cu membrii Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii 

Comisiei economice, industrii şi servicii  şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, 

activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului. 

 

III. ÎN FOND: 

 

1. Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 

un operator economic de sub autoritatea Consiliului local Topliţa, retrimis de la 

Plen în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport  (Plx 95/2007)         

- şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie, procedură de urgenţă (PLx 164/2007). 
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3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului                

nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele 

măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 

publică a statului şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, 

aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat, retrimis de la Plen în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport (PLx 321/2007). 

 

IV. ÎN AVIZARE: 

 

1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi 

promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată                 

(PLx 405/2007). 

 

Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în şedinţa din data de 

12 iunie, referitor la Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare pe anul 2006, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu 

membrii Comisiei economice, industrii şi servicii  şi ai Comisiei pentru buget, 

finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului. 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul Mihai 

Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din cadrul Camerei Deputaţilor şi de domnul Aron Ioan Popa, preşedintele 

Comisiei pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital  din cadrul 

Senatului. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache, a făcut o scurtă trecere în revistă a istoricului 

CNVM, începând cu scopul pentru care a fost înfiinţată această instituţie şi 
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anume, de a reglementa, supraveghea şi controla piaţa de capital, precum şi 

instituţiile şi operaţiunile specifice acesteia.  

Domnia sa a precizat faptul că, obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. 

sunt: stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor reglementate,  

promovarea încrederii în pieţele reglementate şi în investiţiile în instrumente 

financiare; asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva 

practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, promovarea funcţionării corecte şi 

transparente a pieţelor reglementate; prevenirea fraude şi a manipulării pieţei şi 

asigurarea integrităţii pieţelor reglementate, stabilirea standardelor de soliditate 

financiară şi de practică onestă pe pieţele reglementate; adoptarea măsurilor 

necesare pentru evitarea apariţiei riscului sistemic pe pieţele reglementate; 

prevenirea afectării egalităţii de informare şi tratament a investitorilor sau a 

intereselor acestora. 

Domnia sa a afirmat faptul că,  C.N.V.M. stabileşte politica pieţei de 

capital prin reglementarea acesteia şi asigurarea aplicării normelor legale, toate 

acestea fiind subsumate statutului României de  membru al Uniunii Europene. 

Colaborarea cu organismele europene a constituit o preocupare constantă, pe de 

o parte în procesul de transpunere a legislaţiei comunitare, iar pe de alta în 

manifestarea proactivă a României ca ţară europeană. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a spus că, în vederea îndeplinirii obiectivului 

naţional de integrare în Uniunea Europeană, în anul 2006, C.N.V.M. a avut un 

rol deosebit de important şi a depus eforturi remarcabile pentru pregătirea 

momentului aderării şi pentru a asigura condiţiile necesare pentru ca piaţa de 

capital din România să atingă standardele existente la nivel european.  

C.N.V.M. a dus la îndeplinire un plan de măsuri prioritare pentru 

integrarea europeană, astfel că la sfârşitul anului 2006 toate obiectivele aferente 

sectorului piaţă de capital au fost realizate.  
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Măsurile întreprinse de C.N.V.M. s-au concentrat în principal pe 

elaborarea cadrului legislativ armonizat cu legislaţia U.E. şi restructurarea pieţei 

de capital, urmărindu-se crearea unei pieţe de capital compatibilă cu pieţele 

europene, consolidarea sistemului de compensare şi decontare şi asigurarea unei 

scheme de compensare adecvate pentru investitori.  

Transpunerea legislaţiei comunitare şi consolidarea capacităţii 

instituţionale necesare implementării acesteia a reprezentat un subiect major pe 

agenda C.N.V.M. şi în anul 2006. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a subliniat faptul că, C.N.V.M. a înregistrat un 

progres considerabil în ceea ce priveşte alinierea reglementărilor naţionale la 

acquis-ul comunitar din domeniul pieţei de capital adoptat de Comisia 

Europeană în 2006.  

Datorită eforturilor susţinute ale C.N.V.M., România este primul stat care 

a transpus integral legislaţia europeană referitoare la pieţele de instrumente 

financiare (Directiva 2004/39/CE şi măsurile de implementare ale acesteia). 

Aprobarea, în luna decembrie 2006, a Regulamentului nr. 31/2006 de 

completare a regulamentelor C.N.V.M. în scopul implementării directivelor UE 

şi a Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, a 

condus la notificarea transpunerii în totalitate a acestei directive şi a măsurilor 

de implementare ale acesteia.  

Un alt exemplu îl constituie transpunerea acquis-ului privind noile cerinţe 

de capital, cu un calendar de lucru foarte strâns. C.N.V.M. a colaborat cu B.N.R. 

pentru transpunerea Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului 

firmelor de investiţii şi a instituţiilor de credit, reuşind ca până la sfârşitul anului 

2006 să realizeze cadrul legal naţional de transpunere prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi 

prin regulamentele de aplicare a acesteia.  
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Comisia Europeană a fost notificată cu privire la transpunerea acestei 

directive în luna decembrie 2006. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a subliniat faptul că, schimbările în plan 

legislativ au fost completate şi de modificări ale arhitecturii pieţei de capital. 

Astfel, a fost înfiinţat S.C. Depozitarul Central S.A., asigurându-se consolidarea 

sistemului de compensare – decontare a valorilor mobiliare.  

În procesul de elaborare a reglementărilor naţionale, C.N.V.M. a 

beneficiat de un sprijin deosebit din partea Uniunii Europene prin finanţare din 

fonduri Phare. Această realizare este cu atât mai notabilă cu cât legislaţia 

europeană în domeniu lipseşte, iar C.N.V.M. a avut ca model doar practicile 

comune existente la nivelul Uniunii Europene.  

Fondul de compensare al investitorilor, înfiinţat încă din anul 2005, 

respectă calendarul de atingere a nivelului minim de compensare stabilit în 

cadrul negocierilor de aderare, pentru anul 2006, plafonul de compensare fiind 

de 2.000 euro. 

 Plafonul de compensare va fi majorat gradual, până la data de 1 ianuarie 

2012, când se va atinge suma de 20.000 euro, prevăzută în Directiva 97/9/CEE 

privind schemele de compensare pentru investitori.  

C.N.V.M. a participat încă din anul 2005, în calitate de observator, la 

reuniunile Comitetului European de Valori Mobiliare (ESC) şi ale Comitetului 

Reglementatorilor Europeni de Valori Mobiliare (CESR), ceea ce i-a dat 

posibilitatea de a se familiariza cu procedurile de lucru comunitare (formale şi 

informale), de a învăţa din experienţa statelor membre cu privire la aplicarea 

legislaţiei comunitare, de a defini interesele pieţei din România şi de a le 

poziţiona în contextul european.  

Pentru a se specializa în diferitele domenii ale acquis-ului comunitar, 

experţii C.N.V.M. au participat la reuniunile informale şi la grupurile de lucru 

organizate de Comisia Europeană sau de alte organisme internaţionale, pe teme 
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ca: pieţele de instrumente financiare, cerinţele de transparenţă pentru emitenţii 

ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, 

noile cerinţe privind adecvarea capitalului pentru firmele de investiţii, abuzul de 

piaţă etc.  

De asemenea, C.N.V.M. a dezvoltat o colaborare strânsă cu autorităţile 

similare din celelalte state membre în transpunerea acquis-ului. Astfel, pentru 

asigurarea unei transpuneri consistente, C.N.V.M. a solicitat clarificări, atât la 

Comisia Europeană cât şi la autorităţile competente din statele membre, cu 

privire la modul de implementare a legislaţiei europene. 

Progresele realizate de C.N.V.M. în procesul pregătirilor pentru aderare şi 

al armonizării pieţei de capital din România cu pieţele europene au fost 

confirmate inclusiv de monitorizările întreprinse de experţii UE, care au 

elaborat, în anul 2006, două rapoarte: primul în 16 mai, iar cel de-al doilea la 26 

septembrie 2006. 

 În cadrul Raportului de monitorizare din luna mai 2006, la secţiunea 

„Capitolul 3 – Libera circulaţie a serviciilor”, experţii Comisiei Europene au 

formulat recomandări referitoare la necesitatea transpunerii noilor prevederi 

europene privind cerinţele de capital, atât în sectorul bancar, cât şi în cel al pieţei 

de capital. C.N.V.M. a luat toate măsurile pentru a îndeplini cerinţele formulate 

în Raportul de monitorizare al Comisiei Europene.  

Ultimul Raport de monitorizare al Comisiei Europene din luna septembrie 

2006 prezintă evaluarea Comisiei asupra progreselor înregistrate de România în 

perioada mai – septembrie 2006. Raportul confirmă faptul că s-au depus eforturi 

suplimentare în vederea finalizării pregătirilor pentru aderare, demonstrând 

capacitatea de a implementa principiile şi legislaţia Uniunii Europene începând 

cu data de 1 ianuarie 2007.  

De asemenea, au fost apreciate măsurile luate de C.N.V.M. pentru 

transpunerea în legislaţia naţională a noilor cerinţe de capital pentru instituţiile 
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de credit şi firmele de investiţii, experţii Comisiei Europene exprimându-se 

favorabil asupra proiectelor legislative transmise de partea română.  

 Conform prevederilor din Acordul de Asociere, discuţiile cu Uniunea 

Europeană în ceea ce priveşte eforturile depuse de autorităţile române în 

procesul de aderare s-au desfăşurat prin intermediul Comitetelor şi 

Subcomitetelor de Asociere, în cadrul acestora fiind examinat stadiul îndeplinirii 

obligaţiilor asumate de România în procesul de aderare.  

Evoluţia pieţei de capital şi progresele legislative înregistrate în 2006 au 

fost prezentate în Comitetul de Asociere şi în Subcomitetele de asociere nr. 2 

„Piaţă Internă” şi nr. 4 „Aspecte economice şi monetare, circulaţia 

capitalurilor şi statistică”. Accentul a fost pus pe măsurile luate de C.N.V.M. şi 

de B.N.R. pentru transpunerea noilor cerinţe de capital, şi anume elaborarea de 

reglementări comune aplicabile atât instituţiilor de credit cât şi firmelor de 

investiţii.  

De asemenea, au fost prezentate progresele înregistrate de grupul de lucru 

comun în elaborarea proiectului de lege privind supravegherea suplimentară a 

instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi a societăţilor de servicii de 

investiţii financiare/firme de investiţii dintr-un conglomerat financiar. 

Prin măsurile de reglementare şi de restructurare a pieţei de capital, 

întreprinse mai ales în perioada de preaderare, C.N.V.M. a contribuit la 

îndeplinirea criteriilor economice impuse de Uniunea Europeană.  

Doi indicatori importanţi pentru evoluţia pieţei din 2006 ilustrează 

potenţialul de dezvoltare al pieţei de capital din România: capitalizarea bursieră 

înregistrată la finele anului 2006, în valoare totală de 84.048 milioane lei 

(24.541 milioane euro), reprezintă peste 25% din produsul intern brut (PIB) 

aferent anului 2006, în creştere cu aproximativ 6% faţă de anul 2005; valoarea 

investiţiilor străine pe piaţa de capital a atins nivelul de 3 miliarde lei (853,6 

milioane euro), în creştere cu 40% faţă de anul precedent. 

http://www.mie.ro/_documente/dialog_Ro_UE/comitet_asociere.htm
http://www.mie.ro/_documente/dialog_Ro_UE/comitet_asociere.htm
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 Referitor la transparenţa instituţională, reprezentantul CNVM, doamna 

preşedinte Gabriela Anghelache a dorit să sublinieze faptul că, normele şi actele 

individuale emise de C.N.V.M. au fost publicate pe pagina de Internet în ziua 

elaborării şi, săptămânal, în versiunea electronică a Buletinului C.N.V.M, pentru 

ca toate categoriile de public să fie informate rapid şi corect. 

 În acelaşi scop, în secţiunea „Noutăţi” de pe site-ul C.N.V.M., au fost 

făcute publice proiectele de acte normative, pentru a fi consultate în vederea 

formulării de observaţii de către orice persoană fizică sau juridică interesată. 

Toate propunerile şi observaţiile primite au fost înaintate spre analiză direcţiilor 

de specialitate. Pentru creşterea gradului de transparenţă a activităţii de 

supraveghere şi control, s-au postat periodic pe site-ul instituţiei toate 

ordonanţele de sancţionare emise. 

 Reprezentantul CNVM, doamna preşedinte Gabriela Anghelache a 

răspuns pe larg întrebărilor formulate de membrii Comisiilor de specialitate. 

În urma dezbaterilor, preşedintele de şedinţă a supus la vot Raportul de 

activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 

o abţinere), membrii Comisiilor reunite au hotărât să propună plenului 

Parlamentului spre dezbatere  Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare pe anul 2006. 

 

 Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din 

Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei economice, industrii şi 

servicii  şi ai Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital din cadrul Senatului a continuat cu dezbaterea punctului 2 al ordinii 

de zi, referitor la audierea candidaţilor propuşi de partidele politice pentru 

ocuparea funcţiilor vacante din cadrul CNVM. 

 Având în vedere faptul că, până în prezent nu a fost finalizat procesul de 

nominalizare a candidaţilor propuşi de partidele politice pentru ocuparea 

funcţiilor vacante din cadrul CNVM, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus 
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la vot membrilor Comisiilor reunite amânarea audierilor pentru o şedinţă 

ulterioară. Această propunere a fost aprobată de membrii Comisiilor reunite cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Şedinţa comună cu membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 

continuat, cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi, referitor la 

propunerea legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un 

operator economic de sub autoritatea Consiliului local Topliţa, retrimis de la 

Plen în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport  (Plx 95/2007).          

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul Mihai 

Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

şi de domnul Nini Săpunaru,  vicepreşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Propunerea legislativă a fost susţinută de unul dintre iniţiatorii săi, 

domnul deputat Adrian Moisoiu care a reluat prezentarea motivelor care au 

condus la  iniţierea acestei propuneri legislative. 

 Domnia sa a subliniat că, datorită faptului că societatea comercială SC 

EDILTOP URBAN SA din municipiul Topliţa este o societate care are ca unic 

acţionar Consiliul Local Topliţa şi are ca obiect de activitate prestarea serviciilor 

publice de gospodărie comunală, asigurând pentru Municipiul Topliţa 

transportul public de călători, alimentarea cu apă, serviciile de canalizare precum 

şi epurarea apelor uzate.  

Având în vedere importanţa acestor servicii publice precum şi 

imposibilitatea Consiliului Judeţean Harghita de alocare a sumelor bugetare 

necesare sprijinirii Consiliului Local Topliţa pentru obţinerea unui randament 

economic pentru această societate, SC Ediltop Urban SA a acumulat datorii către 

bugetul de stat de aproximativ 2.500.000 RON, pentru care se solicită scutire de 

la plată, în scopul creării condiţiilor necesare rentabilizării societăţii şi 

transformarea acesteia într-un operator economic viabil, capabil să gestioneze 

programe şi fonduri, atractiv pentru privatizare. 
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Domnul deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator, a dorit să 

sublinieze că a luat act de decizia iniţială a Comisiei  prin care această iniţiativă 

a fost respinsă, dorind să sublinieze în acelaşi timp că, astfel, atât societatea 

comercială în discuţie şi implicit Consiliul Local sunt în pericol de a fi distruse. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat cuvântul reprezentantului 

Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul şef serviciu Adrian Pavel, care a 

afirmat că, a fost iniţiat deja, un proiect de ordonanţă care va cuprinde şi 

aspectele menţionate de iniţiatorii prezentei propuneri legislative, lărgind în 

acelaşi timp sfera de aplicabilitate şi asupra altor operatori economici din ţară, 

aflaţi in situaţii similare. 

 Domnul deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator a afirmat faptul 

că, dacă această propunere legislativă va asigura continuitatea finanţării 

serviciilor către populaţie, precum şi menţinerea locurilor de muncă pentru o 

parte importantă a populaţiei din localităţile respective, nu se opune respingerii 

prezentei propuneri legislative. 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot membrilor 

Comisiilor reunite propunerea  de menţinere a raportului iniţial. 

În urma exprimării votului, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să menţină raportul iniţial şi să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului 

Local Topliţa. 

 

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

lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 2, în fond, al ordinii de 

zi, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor 

Statului şi Privatizării în Industrie, procedură de urgenţă (PLx 164/2007). 
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Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 

fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Laszlo Gyerko, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

Domnia sa a menţionat faptul că este necesară elaborarea unei strategii şi 

a unei legislaţii unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizării, 

deoarece Comisia Europeană va prelua monitorizarea tuturor activităţilor din 

România legate de concurenţă şi va autoriza şi controla ajutoarele de stat 

acordate în procesul de privatizare. Datorită faptului că, în majoritatea statelor 

membre ale U.E. atât în cele nou acceptate cât şi în cele fondatoare procesul de 

privatizare a fost atribuit unei singure instituţii, fiind adoptat un cadru unitar de 

derulare a acestui proces, s-a considerat necesară aplicarea unui sistem similar si 

în ţara noastră. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Laszlo Gyerko, a mai spus că prin acest proiect legislativ se 

propune în primul rând realizarea obiectivelor asumate de către statul român faţă 

de U.E. în sensul in care, conform recomandărilor acesteia, trebuie să existe o 

singură autoritate care să aibă ca activitate realizarea programului Guvernului în 

domeniul privatizării, ceea ce necesită corelarea urgentă a dispoziţiilor legale în 

această materie, iar neadoptarea urgentă a măsurilor propuse prin prezentul 

proiect de act normativ este de natură să  împiedice realizarea politicii de 

privatizare a Guvernului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a reamintit faptul că, membrii Comisiei 

au solicitat în mai multe rânduri Ministerului Economiei si Finanţelor, Strategia 

de restructurare şi privatizare în domeniul economic, şi în special al energiei, dar 

nu au primit niciun document de poziţie. Datorită lipsei strategiilor şi 

programele referitoare la evoluţia dezvoltării industriale, de prelucrare a 

produselor industriale şi a bunurilor de consum, precum şi a sectorului energetic, 

pe care Ministerul Economiei şi Finanţelor trebuia să le elaboreze până la 

această dată, prezentul proiect de lege nu poate fi aprobat, AVAS practic 
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neavând cum să gestioneze şi apoi să privatizeze societăţile din domeniul 

energetic, în lipsa unei strategii în domeniu. 

Având în vedere considerentele menţionate mai sus, domnul preşedinte 

Mihai Tudose a propus respingerea  proiectului de lege supus dezbaterilor, 

propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă).  

 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi 

utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi pentru 

vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea 

Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, retrimis de 

la Plen în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport           (PLx 

321/2007). 

Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, domnul Attila 

Cseke, secretar de stat, a făcut o scurtă expunere a modului de organizare a 

Regiei si a cadrului legal de funcţionare a acesteia, precum si a obiectului de 

activitate al Regiei care constă in administrarea bunurilor proprietate publică si 

privată a statului, destinate unor acţiuni de reprezentare şi protocol.  

Pe parcursul dezbaterilor domnul preşedinte Mihai Tudose şi domnul 

deputat Petru Lakatos au formulat amendamente la art. 12 al OUG nr. 28/2007, 

la alin. (1) şi (2) al art. 181, nou introdus în raportul iniţial şi la alin. (1) al art. 23 

al OUG nr. 28/2007, care supuse la vot au fost aprobate. 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus 

examinării şi apoi votului, amendamentele formulate de membrii Comisiei,  care 

au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de aprobare a 

proiectului de lege în integralitate, cu amendamente admise.  

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere 

exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu 



 14

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 

şi adoptare, proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele 

măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 

publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a 

statului, aflate în administrarea ,,Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat”, cu amendamente admise. 

 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 

finanţare de la bugetul de stat, republicată (PLx 405/2007). 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director 

Dorin Măntescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, insistând 

asupra faptului că perfecţionarea sistemului de instrumente de promovare a 

exportului constituie o direcţie de acţiune prioritară prevăzută în Strategia 

naţională de Export pe perioada 2005-2009, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.1828/2005.  

Domnia sa a remarcat că schimbările preconizate prin acest proiect de lege 

sunt in principal următoarele: propunerile de fonduri bugetare pentru programele 

de susţinere si promovare a exportului să se facă de către instituţiile care 

administrează programele respective, cu acordul Consiliului de Export, 

autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului să încheie angajamente legale 

în anul bugetar curent, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de 

târguri, expoziţii şi misiuni economice în străinătate, care se desfăşoară şi au 

termen de plată în anul bugetar următor.  

De asemenea, modificările legislative propuse se referă la utilizarea 

sumelor de la bugetul de stat prevăzute în bugetele anuale ale instituţiilor care 

administrează programe de susţinere şi promovare a exportului care se vor aproba 

de către ordonatorii principali de credite, cu acordul Consiliului de export. 
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 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege, care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă). 

 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 13 iunie cu studiul şi dezbaterea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 

(PLx 438/2007). 

 Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.    

 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 14 iunie cu studiul şi dezbaterea 

proiectului de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 

33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 

si Legea gazelor nr.351/2004 (PLx 458/2007). 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
 

                  SECRETAR, 
                 Iuliu NOSA 

 
 
 
 
 

                                                         Consilier parlamentar: 
         Anca Chiser                               
Expert parlamentar:   

                                                                                            Graziella Segărceanu 
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