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      Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 23 şi 25  iunie 2009 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 23 iunie 2009. 

La lucrările Comisiei din zilele de  23 şi 25 iunie a.c. din totalul de 24 de 
membri,  au fost prezenţi 23 deputaţi. 

  La şedinţele Comisie din  zilele de 23 şi 25 iunie a.c au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Mihaela Stoica, 
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, Seremi Ştefan, 
Teodorescu Horia. Domnul deputat Andrei - Valentin Sava  a absentat de la 
lucrările Comisiei.  

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 23 iunie 2009 cu următoarea ordine 
de zi: 

1. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în 
cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este 
acţionar, procedură de urgenţă (PLx 293/2009) - fond. 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României 
şi Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilile 2006, pentru 
amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 25 
iunie 1996 (PLx 296/2009) - fond. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 
agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007 (Plx 303/2009) – aviz.  
 4. Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului (Plx 313/2009) – aviz. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, procedură de urgenţă, (PLx 190/2009) – fond comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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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 Simona Mureşan - consilier, reprezentanţii Agenţiei 
Domeniului Statului: domnul Marian Ioan - director şi domnul Vasile Hodiş – 
director şi domnul deputat Grosaru Mircea – în calitate de iniţiator al 
amendamentelor la PLx 190/2009. 

 
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 

respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/1997 privind destinaţia 
sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de 
privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar, procedură de 
urgenţă, (PLx 293/2009) - fond. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Simona Mureşan, 
consilier,  a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de aprobare a proiectului de lege în ansamblul său, în forma 
adoptată de Senat.  Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru 
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei, semnat 
la Kuala Lumpur, la 28 aprilile 2006, pentru amendarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Malaeziei privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 25 iunie 1996                     
(PLx 296/2009) - fond. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt proiectul de lege. 
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de aprobare a proiectului de lege în ansamblul său, în forma 
prezentată de iniţiator.   

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 3 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată 
prin Legea nr.32/2007 (Plx 303/2009) – aviz.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt iniţiativa 
legislativă. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
înscrierea majorării sau reducerii capitalului social în Registrul membrilor 
cooperatori sau în Registrul părţilor sociale nu are efectul unei publicări decât în 
măsura în care operaţiunile respective sunt aduse la cunoştinţa terţilor. Prin 
urmare, este necesar ca modificarea sau reducerea capitalului social să fie 
menţionate într-un document care să fie adus la cunoştinţa publică. 

Totodată, referitor la pct. 4 al articolului unic, membrii Comisiei au 
constatat că registrul părţilor sociale este menţionat deja la art. 38 lit. b) din 
Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose, a supus la vot 
propunerea de avizare negativă a  propunerii legislative. Supusă la vot, 
propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă). 
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        La punctul 4 al ordinii de zi, a fost înscrisă propunere legislativă pentru 
completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului            
(Plx 313/2009) – aviz. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat iniţiativa legislativă. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
        La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, procedură de 
urgenţă (PLx 190/2009) – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţe separate de către fiecare 
Comisie. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose menţionat că membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească Raport de adoptare 
a proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse, conform raportului 
preliminar transmis Comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
Raportul preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în 
ansamblul său. În urma votului, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, 
de către membrii Comisiei, membrii celor două Comisii urmând să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu 
amendamente admise şi respinse. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 iunie, cu studiul si 
dezbaterea următoarelor iniţiative legislative:  

1. 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). 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii (PLx 324/2009). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul 
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisiei.   

  
     PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

           Mihai TUDOSE                                             Cătălin CHERECHEŞ 
 

                                                                                                                                                          Experţi parlamentari: 
                                                             Alina Ailenei 
                   Nicoleta Ghencian 
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