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PROCES VERBAL 

 
al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 04, 05 şi 06 iunie 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 04 iunie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 04, 05 şi 06 iunie au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările Comisiei, iar 

domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegaţie externă.  

 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 04 iunie cu studiul şi analiza 

raportului de activitate CNVM pe anul 2006 (54/DST/23.05.07) – raport 

comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

precum şi cu  comisiile din Senat, respectiv Comisia economică, industrii şi 

servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital, studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 

101/2006 privind reorganizarea AVAS prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul 

Participanţiilor Statului şi Privatizării în industrie (OPSPI,(PLx164/2007) 

precum şi a proiectului 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). 
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Membrii Comisiei au decis, în unanimitate, ca votul final asupra 

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

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 05 iunie 2007. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 

fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND: 

 

1. Proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, (PLx 

227/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 83/1997 pentru 

privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu  

modificările şi completările ulterioare, (PLx 362/2007), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională –raport comun cu  Comisia pentru  buget finanţe şi 

bănci. 

 

II. DIVERSE: 

 

  La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea 

şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PLx 227/2007). 

 

Prezentul proiect de ordonanţă are ca obiect de reglementare organizarea 

şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în 
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subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului, propunând spre abrogare Hotărârea 

Guvernului nr. 757/2003, apreciată a nu mai corespunde modificărilor aduse prin 

numeroase acte normative adoptate după intrarea în vigoare a acesteia. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, precum şi a 

amendamentelor propuse de domnul deputat Tudor Mohora. 

Proiectul stabileşte principalele obiective şi funcţii ale Comisiei 

Naţionale de Prognoză potrivit Programului de guvernare, atribuţiile, 

colaborarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice, conducerea acesteia 

care se asigură de un preşedinte numit prin decizia primului-ministru, ajutat de 

un consiliu de coordonare a activităţii de previziune, organ consultativ alcătuit 

dintr-un număr de  şapte membri, reprezentanţi de prestigiu ai mediului 

academic şi ai societăţii civile. Totodată, prezentul proiect  de lege 

reglementează finanţarea activităţii Comisiei Naţionale de Prognoză, stabileşte 

structura organizatorică şi numărul maxim de posturi, precum şi încadrarea 

personalului, în condiţiile prevăzute de lege. 

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

Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

Naţionale de Prognoză, având în vedere dezbaterile care au  avut loc în şedinţele 

comisiei din data de 08 mai respectiv, 22 mai a.c. 

       Având în vedere această propunere, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 05 iunie  a.c., 

cu unanimitate de voturi, aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,  cu amendamente 

admise. 
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Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea punctului 2, în fond, din 

ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru  buget, finanţe şi 

bănci. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul preşedinte 

Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare şi domnul deputat Petru Călian, vicepreşedintele Comisiei pentru  

buget, finanţe şi bănci. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 26 

de membrii ai  Comisiei pentru  buget, finanţe şi bănci. 

 

  La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor 

comerciale bancare la care statul este acţionar, cu  modificările şi completările 

ulterioare, (PLx 362/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională –

raport comun cu  Comisia pentru  buget  finanţe şi bănci. 

 

Prezenta propunere legislativă vizează modificarea Legii nr. 83/1997 

pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii competenţei Curţii 

de Conturi de a exercita controlul financiar asupra operaţiunilor efectuate în 

legătura cu procesul de privatizare al acestor entităţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor 

comerciale bancare la care statul este acţionar, cu  modificările şi completările 

ulterioare. 

   În cadrul dezbaterilor membrii celor două comisii au subliniat faptul că 

iniţiativa legislativă trebuie respinsă deoarece - conform prevederilor art. 140 

din Constituţia României, republicată şi a prevederilor articolului 1 din Legea 

nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu 

modificările şi completările ulterioare - în sarcina Curţii de Conturi nu sunt 
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prevăzute atribuţii de control asupra operaţiunilor în legătură cu procesul de 

privatizare a  societăţilor bancare. De asemenea, s-a menţionat faptul că textul 

alineatului (2) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 

44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, în mod expres că 

„determinarea metodei de privatizare şi alegerea agentului de privatizare şi/sau 

a cumpărătorului, operaţiunile legale de privatizare precum şi legalitatea 

clauzelor din contractele încheiate de Autoritatea pentru Privatizare şi 

Administrarea Participaţiilor Statului, incluzând, între altele, clauzele privitoare 

la preţul vînzării nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi”. De asemenea, 

textul precizează şi faptul că, Curtea de Conturi „controlează numai încasarea şi 

folosirea, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite 

Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului”. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot, celor două comisii, 

propunerea legislativă care a făcut obiectul dezbaterilor comune.  

 

În urma dezbaterilor - Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative. 

 

 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 06 iunie cu studiul şi analiza 

raportului de activitate CNVM pe anul 2006 (54/DST/23.05.07) – raport 

comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

precum şi cu  comisiile din Senat, respectiv Comisia economică, industrii şi 

servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital, studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 

101/2006 privind reorganizarea AVAS prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul 
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Participanţiilor Statului şi Privatizării în industrie (OPSPI),(PLx164/2007) 

precum şi a proiectului 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). 

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

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

 

 

 

                                          

 

                                                                                                                                      

 

 

PREŞEDINTE, 
 

 Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 
 
                                                             Iuliu NOSA 
                             
  
 
 
 

Consilier parlamentar: 
    Alina Hodivoianu 

                   Expert parlamentar:   
                                                                                       Nicoleta Ghencian 
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