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Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 7, 8 şi 9 aprilie 2009 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 7 aprilie 2009. 

La lucrările Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 aprilie a.c. din totalul de 25 de 
membri,  au fost prezenţi toţi deputaţii.  
            La şedinţele Comisie din  zilele de 7, 8 şi 9 aprilie au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: 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. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 7 aprilie 2009 cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi 
adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, 
procedură de urgenţă (PLx 175/2009)   - fond. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici , procedură de urgenţă (PLx 180/2009) - fond. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici (PLx 558/2008), retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o 
nouă dezbatere – fond.  

4. Diverse. 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, 

preşedinte. 
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Ianda Elena, director general adjunct. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea 
art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri 
referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor 
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, procedură de urgenţă            
(PLx 175/2009)   - fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Ianda Elena, 
director general adjunct, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, 
menţionând faptul că obiectul de reglementare este modificarea art. 31 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-
financiare la nivelul unor operatori economici precum şi faptul că prin 
intervenţia legislativă propusă se preconizează ca remuneraţia directorilor 
generali/directorilor să fie diferenţiată în funcţie de subordonarea operatorilor 
economici, urmărindu-se ca activitatea acestora sa nu fie blocată, începând cu 
data de 1 ianuarie 2009. 

La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă, 
(PLx 180/2009) - fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Ianda Elena, 
director general adjunct, a prezentat pe scurt proiectul de lege. 

La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PLx 558/2008), 
retrimis de plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere – fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Ianda Elena, 
director general adjunct, a prezentat pe scurt proiectul de lege. 

Având în vedere faptul că toate aceste proiecte legislative au acelaşi obiect 
de reglementare, în vederea adoptării celei mai bune soluţii legislative precum 
şi pentru acurateţea şi claritatea textului actului normativ, membrii Comisiei au 
hotărât cu unanimitate de voturi să solicite punctul de vedere al Ministerului 
Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
referitor la aceste iniţiative legislative. 

La punctul patru al ordinii de zi – diverse - domnul preşedinte Mihai 
Tudose a adus la cunoştinţă membrilor Comisiei faptul că a solicitat, printr-o 
adresă oficială, atât Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cât şi  
S.C. „Oltchim –S.A.” Râmnicu Vâlcea, prezentarea situaţiei financiare a acestei 
societăţi, deoarece pe agenda de lucru a Comisiei se află proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.163/2008 pentru 
abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri 
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pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Oltchim –S.A.” Râmnicu Vâlcea                   
(PLx 53/2009). 

Totodată, domnia sa a precizat faptul că a fost solicitat  punctul de vedere 
al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea punctului 14 
al art.7 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind 
aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (Plx 133/2009). 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 8 aprilie, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A,  comun cu 
comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, (PLx 125/2009). 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 din anexa 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare , (Plx 133/2009). 
 3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
‘’Oltchim’’ – S.A. Râmnicu Vâlcea, (PLx 53/2009). 

    In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o altă şedinţă a Comisie.   
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 9 aprilie, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A,  comun cu 
comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, (PLx 125/2009). 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 din anexa 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare , (Plx 133/2009). 
 3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
‘’Oltchim’’ – S.A. Râmnicu Vâlcea, (PLx 53/2009). 

     In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o altă şedinţă a Comisie.   

 
 

 
  PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

           Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 
 

                    
                                                                                                                                                        Consilier parlamentar: 
                                Anca Chiser 
                                            Expert parlamentar: 
                                                                                                                                    Nicoleta Ghencian 
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