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Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele de   

6, 7 şi 8 decembrie 2005 

     

 

 Marţi, 6 decembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

amendamentului adoptat la Instanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării 

Economice a Mării Negre, adoptat la Yalta la 5 iunie 1998, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată (PLx 530/21.11.2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional 

privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la 

Tbilisi la 30 aprilie 1999, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx 

531/21.11.2005).   

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 

privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, 

adoptat la Baku la 31 octombrie 2003, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, (PLx 

529/21.11.2005). 

 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (PLx 

524/14.11.2005). 

5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a 

taxelor vamale aferente acestora (PLx 549/28.11.2005). 
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          6.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 de membri, domnul 

deputat Alin Teodorescu fiind plecat în delegaţie externă. 

 Au fost prezenţi domnii deputaţi: Tudose Mihai, Purceld Octavian – Mircea, Vainer 

Aurel, Popa Cornel, Nicula Vasile – Cosmin, Almăjanu Marin, Almăşan Liviu, Bara Nicolae, 

Brânză William – Gabriel, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, 

Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Pascu Bogdan, Racoceanu Viorel, Sandu 

Gabriel, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion, Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan – Dumitru. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: doamna 

Mariana Mişu – director general adjunct. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

           

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentului adoptat la Instanbul la 25 iunie 2004, 

la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Yalta la 5 iunie 1998, 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx 530/21.11.2005). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Amendamentului adoptat la 

Istanbul, la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată 

la Yalta, la 5 iunie 1998. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o prezentatare generală a proiectului de Lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus faptul că, în ceea ce priveşte Cooperarea 

Economică a Mării Negre (CEMN) a fost stabilită ca iniţiativă regională la 25 iunie 1992, când 

şefii de stat şi de guvern din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, 

Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina au semnat ’’Declaraţia de la 

Instambul de constituire a CEMN’’. Iniţiativa de cooperare a fost transformată în organizaţie 

regională, prin adoptarea la Yalta, la 5 iunie 1998, a Cartei OCEMN. În anul 2004, Serbia şi 

Muntenegru a aderat la organizaţie, sporind numărul membrilor la 12 state. 

    Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat faptul că, în spiritul Cartei OCEMN, 

statele membre şi-au propus să dezvolte între ele o cooperare multilaterală, în scopul accelerării 

dezvoltării economice şi sociale şi raelizării unui grad superior de integrare în economia 

mondială. Pentru unele dintre ţări, procesul este complementar eforturilor de integrare în 

Uniunea Europeană. Ariile prioritare ale cooperării sunt comeţul şi dezvoltarea economică, 

finanţele şi băncile, transporturile, comunicaţiile, energia, agricultura, protecţia mediului, 
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ocrotirea sănătăţii, educaţia, învăţământul, ştiinţa şi tehnologia, turismul, combatrea crimei 

organizate. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai menţionat faptul că, în titlul proiectului de Lege 

şi în articolul unic s-a strecurat o greşeală de formă, primindu-se şi o adresă oficială în acest 

sens.  

Membri Comisiei au propus un amendament la  titlul proiectului de Lege şi la articolul 

unic. S-a propus înlocuirea cuvântului ,,ratificarea’’ cu ,,acceptarea’’. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta  fiind admis cu  

21 de voturi pentru şi o abţinere.                                               

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 21 de voturi pentru şi o abţinere să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 

Deputaţilor proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului adoptat la Istanbul, la 25 

iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta, la 

5 iunie 1998, cu amendamentele admise. 

  

 

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru ratificarea Protocolului Adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei 

Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999, Camera Deputaţilor 

fiind prima Cameră sesizată (PLx 531/21.11.2005). 

 

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Protocolului Adiţional privind privilegiile şi 

imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 

1999.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o prezentatare generală a proiectului de Lege. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi  ca proiectul de lege să fie aprobat, în forma 

prezentată.. 

 

 

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a 

Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată, (PLx 529/21.11.2005). 

 



 4

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Protocolului privind privilegiile şi 

imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 

31 octombrie 2003. Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre este un 

organism afiliat la Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre – OCEMN (în 

conformitate cu art. 20 din Carta acesteia) şi, întrucât nu are personalitate juridică proprie, 

Protocolul sus-menţionat a fost elaborat şi adoptat de către Consiliul Miniştrilor Afacerilor 

Externe al OCEMN. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o prezentatare generală a proiectului de Lege. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere  ca proiectul de 

lege să fie aprobat, în forma prezentată.. 

  
 

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005 (PLx 524/14.11.2005). 

Proiectul de lege are ca obiect o noua rectificare bugetară pe anul 2005, determinată în 

principal de: reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici faţă de prognoza de 

primăvară; analiza execuţiei bugetare, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare 

alocate, fapt pentru care se propune diminuarea prevederilor bugetare la unii ordonatori 

principali de credite şi suplimentarea la alţii; aprobarea unor acte normative care produc 

influenţe asupra cheltuielilor bugetare precum şi necesitatea asigurării fondurilor pentru 

susţinerea sistemului de sănătate şi educaţie, a sistemului de protecţie a persoanelor cu 

handicap şi a copiilor. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct 

Mariana Mişu a făcut o prezentatare generală a proiectului de Lege. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât  cu 21 de voturi pentru şi o abţinere ca proiectul de lege să fie aprobat, 

în forma prezentată. 

 

 

La punctul 5 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din 

Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora (PLx 

549/28.11.2005). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea denumirii şi clasificării 

mărfurilor din tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general adjunct 

Mariana Mişu a făcut o prezentatare generală a proiectului de Lege. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere ca proiectul de 

lege să fie aprobat, în forma adoptată de Senat.   

 

 

Miercuri, 7 decembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 497/24.10.2005). 

  2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

 

 

Joi, 8 decembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 497/24.10.2005). 

 2. Alte probleme curente ale Comisiei. 

    

 

 

PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  

  

                Consilieri: 

                 Anca Chiser  

                 Experţi: 
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                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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