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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 2007 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 noiembrie 2007. 

La lucrările Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie au fost prezenţi 
21 deputaţi din totalul de 22 de membri.  

La şedinţele Comisie din  zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie au fost prezenţi 
următorii domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Nosa Iuliu, 
Cornel Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Nicolae Bara, Brânză William 
Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru, 
Lakatos Petru, Moldovan Emil Radu, Pascu Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu 
Mugurel Liviu, Stoica Ion, Aurel Vainer, Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan 
Dumitru.  

Domnul deputat George Alin Teodorescu a fost plecat în delegaţie 
externă. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: domnul Gheorghe Ciubotaru           – 
vicepreşedinte şi domnul Mihail Meiu – director, reprezentantul Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse: doamna Denisa Pătraşcu – secretar de 
stat, precum şi reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Dan 
Marinide – director. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 

I. ÎN FOND: 
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx 566/2007)        
- comun cu membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile 
contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul 
proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană                 
(PLx 687/2007).         
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  II. ÎN AVIZARE: 
    1. Proiectul de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor (PLx  674/2007). 

 
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 6 noiembrie cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi în şedinţă comună cu membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială referitor la proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social (PLx 566/2007). 

Şedinţa comună a fost condusă, alternativ, de domnul Aurel Vainer, 
vicepreşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi de 
domnul Gheorghe Barbu,  preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială. 

În urma dezbaterilor, domnul Gheorghe Barbu, preşedintele Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială a supus la vot propunerea de respingere a 
prezentului proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu majoritate de 
voturi (3 abţineri). 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 

continuat lucrările în şedinţă separată, cu examinarea punctului 1, în 
avizare, al ordinii de zi referitor la proiectul de Lege privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor      (PLx  
674/2007). 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Ciubotaru a făcut o scurtă prezentare a 
proiectului de lege şi a susţinut faptul că, la formularea amendamentelor la 
prezentul proiect de lege s-au avut în vedere propunerile membrilor Comisiei. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a prezentei iniţiative legislative. 

 
Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului 2, în fond, al 

ordinii de zi referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de 
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din 
cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană        (PLx 
687/2007).     

Având în vedere că iniţiativa legislativă supusă dezbaterii a fost 
susţinută de un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor având 
funcţia de director general adjunct, si având în vedere solicitările anterioare 
repetate ale membrilor Comisiei, ca pentru susţinerea unor  proiecte legislative 
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importante să participe la lucrările Comisiei persoane cu funcţie de decizie 
politică, la nivel cel puţin de secretar de stat, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să amâne proiectul de lege pentru o săptămână. 

De asemenea, membrii Comisiei au hotărât să îşi reînnoiască 
solicitarea, adresată în scris, atât ministerului de resort cât si Ministerului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, pentru respectarea unor norme de reprezentare fireşti, 
pentru asemenea iniţiative legislative.     

                                                                                                                                     
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 noiembrie cu studiul şi 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale (PLx 725/2007), precum şi a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii 
de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv       
(PLx 728/2007). 

 
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, ca votul final 

asupra proiectelor de lege mai sus menţionate să se dea în următoarea şedinţă a 
Comisie.     

  
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 8 noiembrie cu studiul şi 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente                 
(PLx 729/2007), precum şi a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii (PLx 726/2007). 

 
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, ca votul final 

asupra proiectelor de lege mai sus menţionate să se dea în următoarea şedinţă a 
Comisie.     

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
                                                SECRETAR, 
                                                Iuliu NOSA 

                       Consilier parlamentar: 
  Anca Chiser 

                                  Expert parlamentar:   
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                                                                                                                 Graziella Segărceanu    
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