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SINTEZA 

 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  

din  ziua de 4 octombrie 2011 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, 

şi-a început  lucrările în ziua de 4 octombrie 2011 în şedinţă comună cu Comisia 
economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

La lucrările şedinţei comune, din partea Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au participat 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri şi anume: Tudose 
Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Gerea Andrei 
Dominic, Cornel Itu, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor 
Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei 
Valentin, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian 
Vreme a absentat de la lucrările Comisiei.  

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, doamna 
Alina Toma, director; Secretariatul General al Guvernului, domnul Ştefan Găti, secretar 
general adjunct; Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Ionica 
Raicu, director general şi doamna Silvia Stăncescu, consilier. 

Membrii celor două Comisii au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,          
(PLx 526/2011) - comun cu Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul 
Senatului. 

 Şedinţa a început cu dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, şi anume proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, (PLx 526/2011) - comun cu 
Comisia economică, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Alina Toma, a 
susţinut ordonanţa de urgentă propusă spre avizare, menţionând faptul că rectificarea 
bugetară pe anul 2011 propusă prin acest act normativ este determinată de evoluţia 
activităţii economice din primele cinci luni 2011 care relevă continuarea creşterii 
economice în condiţii de stabilitate macroeconomică şi financiară, ceea ce susţine creşterea 
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produsului intern brut de 1,5% în anul 2011 faţă de 2010, prognozată şi avută în vedere la 
fundamentarea bugetului pe acest an.  
 Domnia sa mai adăugat faptul că prin acest act normativ se propune  majorarea 
veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, pe sold, cu suma +3.188,3 milioane lei, 
majorarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de +4.079,8 milioane lei, 
efectuarea de redistribuiri a unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele în 
cadrul fondurilor aprobate în bugetele unor ordonatori principali de credite, precum şi 
majorarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite 
pe anul 2011 în sumă totală de 716,0 milioane lei, prin redistribuire. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director Alina Toma, a mai 
adăugat faptul că prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2011 se pot rezolva, 
în principal, probleme cum ar fi asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii 
a activităţii unor instituţii, achitarea obligaţiilor restante pentru întărirea disciplinei 
financiare, precum şi finanţarea unor proiecte de investiţii. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
 
 
 
      PREŞEDINTE, 
     Mihai TUDOSE 
 
 
 
                                                              SECRETAR, 
             Marin ALMĂJANU 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                             Consilier parlamentar, 
                                               Anca Chiser       
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