
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/1135/ 03.11.2003 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  

de 28, 29 şi  30 octombrie 2003 
    
      Marţi, 28 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004 (PL 639/2003). 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
    
      La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea: Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Gheorghe Gherghina - secretar de stat, doamna Mariana Mişu - director general adjunct şi 
domnul Petrică Grama - director; Autorităţii pentru Administrarea Participaţiilor Statului: 
domnul Claudiu Seucan - vicepreşedinte, domnul Georgel Călin - director, domnul Mihai 
Olariu - consilier şi doamna Bianca Munteanu - referent de specialitate; Consiliului 
Concurenţei: domnul Dumitru Ene - secretar general şi doamna Ioana Lazăr - director 
economic.                            
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnii: Dan Radu Ruşanu - preşedinte 
şi Gheorghe Marin - vicepreşedinte din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare - Camera Deputaţilor şi domnii: Doru Laurian Bădulescu - preşedintele Comisiei 
economice şi Carol Dina - preşedintele Comisiei de privatizare din cadrul Senatului. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea proiectului Legii bugetului 
de stat pe anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice le-a prezentat domnilor parlamentari 
obiectivele, ţintele şi priorităţile stabilite prin programul macroeconomic pe anul 2004. 
  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a declarat că bugetul pe anul 2004 se 
va concentra cu prioritate pe programe sociale bine definite şi de dezvoltare a infrastructurii, 
pe o reconsiderare a sistemului de priorităţi, dar va fi în acelaşi timp un instrument care va 
păstra în continuare echilibrele economice, astfel încât ţintele propuse pentru anul 2004 
(creştere economică, inflaţie, deficitul contului curent) să fie menţinute în limitele proiectate. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, în privinţa 
politicii fiscale pe anul 2004, se urmăreşte: reducerea treptată a presiunii fiscale şi, îndeosebi, 
a celei pe forţa de muncă, până la nivelul care va asigura o creştere durabilă a producţiei şi 
investiţiilor; creşterea transparenţei fiscale printr-o politică de reducere treptată a tranzacţiilor 
în afara bugetului şi desfiinţarea veniturilor cu destinaţie specială incluse în bugetul de stat cât 
şi elaborarea unor legi unitare, stabile, cu proceduri simplificate de punere în aplicare, în 
strânsă concordanţă cu Directivele Uniunii Europene (ex.: Codul fiscal).  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că un obiectiv important al 
politicii fiscale îl reprezintă reducerea la 9% a taxei pe valoarea adăugată pentru unele produse 
şi servicii, începând cu anul 2004. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie: 1) care sunt principalii ordonatori de credite care 
au creşteri ale bugetelor pe anul 2004; 2) care este suma totală alocată la investiţii, pentru 
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învăţământul preuniversitar; 3) care este situaţia fondului energetic şi a fondurilor speciale; 4) 
de ce procentul alocat Bucureştiului este mai mic faţă de celelalte oraşe; 5) ce are de gând 
Ministerul Culturii în ceea ce priveşte restaurarea monumentelor istorice, precum complexul 
arhitectonic brâncovenesc de la Târgu Jiu; 6) care este opinia reprezentantului Ministerului 
Finanţelor Publice faţă de creşterea volumului investiţiilor prin apariţia de investiţii noi în 
raport cu stoparea lucrărilor la vechile investiţii, începute dar neterminate; 7) care este modul 
în care fondurile externe nerambursabile sunt consumate; 8) dacă în vederea integrării în 
NATO au fost prevăzute sumele necesare în bugetul Ministerului Apărării; 9) care este 
influenţa scăderii TVA la medicamente; 10) care este contribuţia turismului în PIB în anul 
2004; 11) cum se va acoperi deficitul de 3% înregistrat în 2003 în anul 2004; 12) cum se va 
acoperi diferenţa dintre 2003-2004 privind deficitul contului curent al balanţei de plăţi 
externe; 13) dacă stocul datoriei publice interne va creşte în anul 2004; 14) de unde se va 
acoperi diferenţa dintre anii 2003-2004 cu privire la formarea brută de capital fix; 15) dacă 
anul 2002 este mai slab decât 2003 în ceea ce priveşte turismul. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a enumerat principalii ordonatori de 
credite, explicând care este procentul modificat al bugetelor prognozate pe anul 2004 faţă de 
anul 2003 şi a spus că suma totală  alocată la investiţii, pentru învăţământul preuniversitar se 
ridică la 250 miliarde lei pentru anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că la fondul energetic 
cheltuielile se fac în limita veniturilor, specificând că nu mai sunt fonduri speciale, acestea 
fiind preluate ca venituri ale bugetului de stat. De asemenea, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice a subliniat că municipiul Bucureşti se supune, ca şi celelalte oraşe, 
principiului echilibrării resurselor în funcţie de necesităţile existente. 
 In ceea ce priveşte sumele alocate pentru acţiuni de restaurare, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice a spus că există o creştere de 20% în anul 2004 faţă de anul 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că pe total, creşterea volumului 
investiţiilor este benefică, chiar dacă apar multe investiţii noi iar cele vechi sunt încă 
nefinalizate. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că atât în 2002 cât şi în 2003 au 
fost asigurate sumele pentru co-finanţarea proiectelor din cadrul programelor PHARE, 
SAPARD, ISPA astfel încât să nu se piardă fondurile nerambursabile acordate proiectelor. De 
asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că după estimările făcute de 
Ministerul Integrării, în anul 2004 vor exista mai multe fonduri externe nerambursabile faţă de 
anul 2003.Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că pentru integrarea în 
NATO s-au prevăzut sumele necesare, care reprezintă 2,38% din PIB. România va contribui 
atât la bugetul NATO militar cât şi la bugetul NATO civil. De asemenea, reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice a spus că faţă de Uniunea Europeană există obligaţii de 
realizare a cofinanţării, în valoare de 8000 miliarde lei iar pentru 2007 va trebui să contribuim 
cu 800 milioane dolari la bugetul uniunii. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a 
subliniat faptul că România va fi primitor net în anul 2007, adică vom primi ajutoare mai mari 
decât contribuţia adusă la bugetul uniunii, agricultura urmând să fie finanţată masiv. In ceea 
ce priveşte scăderea TVA la medicamente, acest lucru va conduce la influenţarea costului  
medicamentelor. 
 De asemenea,  reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că ponderea în 
PIB a turismului este de 0,12% în anul 2004 iar pentru anul 2003 se poate spune că este un an 
mai bun decât 2002 pentru turism.  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în 2004 deficitul bugetului 
general consolidat este de 3% iar finanţarea lui se va face echilibrat atât de pe piaţa externă cât 
şi în completare din surse interne, scopul principal fiind cel al menţinerii unui nivel sustenabil 
al datoriei externe contractate direct sau garantate de stat. Reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice a spus că, în ceea ce priveşte deficitul contului curent al balanţei de plăţi 
externe acesta se va acoperi din surse externe, subliniind faptul că România înregistrează un 
grad de îndatorare mult mai mic faţă de ţările din Uniunea Europeană De asemenea, 
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reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că rating-ul de ţară al României a 
crescut datorită scăderii datoriei publice. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a adăugat faptul că, ritmul de creştere 
al produsului intern brut va fi peste 5% ca medie anuală a perioadei, factorul principal 
generator de creştere economică fiind cererea internă (formarea brută de capital fix).  De 
asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că vor veni fonduri şi de la 
Uniunea Europeană prin trageri ce vor fi făcute pe programul ISPA şi altele. 
 In unanimitate a fost aprobat bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în forma 
prezentată de guvern. 
 
 In continuare s-a trecut la dezbaterea bugetului  Autorităţii pentru Administrarea 
Participaţiilor Statului.  
 Domnii parlamentari au dorit să ştie ce a însemnat anul 2003 pentru instituţie şi dacă 
până în 2004 se va finaliza privatizarea în România. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Administrarea Participaţiilor Statului a spus că până 
la sfârşitul anului 2003 se doreşte finalizarea privatizării societăţilor mari, urmând ca după 
privatizare instituţia să se transforme într-o autoritate care să aibă o activitate postprivatizare, 
de monitorizare a modului în care se realizează toate angajamentelor asumate prin contractele 
de privatizare încheiate. 
 In unanimitate bugetul Autorităţii pentru Administrarea Participaţiilor Statului a fost 
aprobat, în forma prezentată. 
 
 La dezbaterile asupra bugetului Consiliului Concurenţei, din partea acestei instituţii s-
au prezentat la lucrări numai secretarul general al instituţiei împreună cu directorul economic. 
 Inainte de începerea dezbaterilor asupra bugetului Consiliului Concurenţei domnul 
preşedinte Doru Laurian Bădulescu a propus ca dezbaterile să se facă numai în prezenţa 
reprezentantului acestei instituţii, la nivel de preşedinte, având în vedere importanţa 
proiectului de buget. 
 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului preşedinte Doru Laurian 
Bădulescu. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus amânarea dezbaterilor pentru ziua de 
joi când va participa la şedinţă şi preşedintele Consiliului Concurenţei. 
 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 Din numărul total de 53 parlamentari au absentat 6, după cum urmează: 
 1) Din numărul total de 30 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare  din cadrul Camera Deputaţilor au absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 
 2) Din numărul total de 12 senatori ai  Comisiei economice din cadrul Senatului au 
absentat: Ion Săndulescu - PNL, Mircea Nedelcu - PRM şi Constantin Bâciu - PRM. 
 3) Din numărul total de 11 senatori ai  Comisiei de privatizare din cadrul Senatului a 
absentat: Mihai Lupoi - PRM. 
 
 
             Miercuri, 28 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

 1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004 (PL 
639/2003). 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea: Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Gheorghe Gherghina - secretar de stat, doamna Mariana Mişu - director general adjunct şi 
domnul Petrică Grama - director; Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Iulian Iancu 
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- secretar de stat, domnul Marian Areţu - director general, domnul Tudor Irimescu - director 
general adjunct şi domnul Paul Blaer - consilier;  Secretariatului General al Guvernului: 
domnul Tiberius Tănase - director şi doamna Viorica Petrescu - şef serviciu; Agenţiei 
Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Diana Florea - director 
şi domnul Bogdan Dumitrache - consilier; Agenţiei Române pentru Investiţii Străine: domnul 
Florin Vasilache - secretar general şi doamna Marilena Miclea - contabil; Institutului Naţional 
de Statistică: doamna Clementina Ivan - preşedinte; Comisiei Naţionale de Prognoză: domnul 
Mircea Panaite - preşedinte, domnul Ion Ghizdeanu - director general şi doamna Ştefania 
Vasile - director economic adjunct. 
   
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnii: Dan Radu Ruşanu -  preşedinte 
şi Octavian Mircea Purceld - vicepreşedinte din partea Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare - Camera Deputaţilor şi domnii: Doru Laurian Bădulescu - preşedintele 
Comisiei economice şi Carol Dina - preşedintele Comisiei de privatizare,  din cadrul 
Senatului. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă continuarea dezbaterilor asupra 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, în conformitate cu 
prevederile Legii Finanţelor Publice nr. 500/2002, ministerul are calitatea de ordonator 
principal de credite şi le-a prezentat domnilor parlamentari principale atribuţii ale 
ministerului. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a subliniat faptul 
că, datorită dimensiunilor şi importanţei deosebite a activităţilor cu caracter industrial din 
subordinea, coordonarea şi de sub autoritatea ministerului, finanţarea pe bază de programe s-a 
localizat îndeosebi la capitolul "Industrie", căruia îi revin aproximativ 90% din totalul 
resurselor ce vor fi alocate şi de a cărui realizare va depinde în mare măsură evoluţia întregii 
economii naţionale. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie: 1) de ce la cheltuielile de personal există pentru 
anul 2004 o creştere cu 36% faţă de anul 2003, 2) de ce ministerul nu urmăreşte creşterea 
volumului de investiţii astfel încât să fie menţinute capacităţile de producţie din industria 
minieră iar unităţile nerentabile să fie închise şi nu scutite de datorii; 3) care este situaţia 
privind plăţile restante către bugetul de stat al Societăţii Naţionale a Huilei; 4) care este 
viziunea ministerului în legătură cu politica de reindustrializare a judeţelor, şi în mod special a 
judeţului Gorj; 5) ce investiţii s-au realizat la Botoşani; 6) dacă ministerul a făcut vreun 
demers în legătură cu stoparea creşterii  preţului la gaze; 7) dacă s-au luat măsuri pentru 
dezvoltarea reţelei de alimentare cu gaze pentru sate, având în vedere priorităţile din 
programul de aderare a României la Uniunea Europeană. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, în ceea ce priveşte 
personalul ministerului, salariilor vor creşte cu aproximativ 9% în anul 2004 faţă de anul 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că în cadrul sectorului 
minier se vor închide acele unităţi nerentabile, dar acest lucru nu se poate face imediat datorită 
impactului social ridicat cât şi a costurilor mai mari cu protecţia mediului decât cu întreţinerea 
acestor unităţi. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că în 
judeţul Gorj, Compania Naţională a Lignitului Oltenia are situaţia cea mai bună din întreg 
sectorul minier, în viitor prognozându-se o creştere a producţiei. Reprezentantul Ministerului 
Economiei şi Comerţului a spus că în ceea ce priveşte producţia de cărbune, există o rezervă 
pentru 50-70 ani, astfel încât în 2004 vor fi privatizare două unităţi de producţie din domeniul 
energetic pe cărbune.  
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că la Gorj nu se pot 
mări în mod artificial numărul de locuri de muncă, acesta depinzând doar de eficienţă şi 
productivitate. De asemenea, în Gorj se vor face investiţii consistente atât cu privire la 
amenajări hidroenergetice cât şi la înfiinţare de noi termocentrale la Turceni. 
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 In ceea ce priveşte investiţiile din judeţul Botoşani, reprezentantul Ministerului 
Economiei şi Comerţului a spus că o investiţie majoră o reprezintă dezvoltarea reţelei de 
transport de gaze între localităţile Unghieni-Iaşi-Mărgineni. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, în ceea ce priveşte 
preţul gazelor, acesta are o componentă de costuri în proporţie de 30% care se referă la 
importuri, şi care nu poate fi ţinută în frâu, având influenţă asupra întregului preţ al gazului. 
Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a adăugat că, în anul 2007 vom avea o 
deschidere de piaţă de 100% faţă de momentul actual când avem 30%, ceea ce va duce la o 
formare a preţului în raport de oferta şi cererea de pe piaţa uniunii. In ceea ce priveşte 
programele de electrificare şi dezvoltare a reţelei de gaze în mediul rural, există creşteri anuale 
importante însă datorită insuficienţei resurselor financiare, implementarea acestor programe va 
mai dura. 
 Supus la vot, proiectul de buget al Ministerului Economiei şi Comerţului a fost aprobat 
cu 42 voturi pentru, 5 împotrivă şi nici o abţinere, în forma prezentată de guvern.  
 
 Reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
a prezentat proiectul de buget al agenţiei şi a spus că principala prioritate a agenţiei pentru 
perioada 2004-2007 o constituie implementarea programelor multianuale  destinate susţinerii 
dezvoltării sectorului IMM, cooperaţie şi comerţ exterior.  
 De asemenea, reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
şi Cooperaţie a spus că în anul 2004 aproximativ 91% din totalul bugetului agenţiei provine 
din bugetul Secretariatului General al Guvernului. In ceea ce priveşte programele derulate în 
2003, reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a 
spus că a înregistrat rezultate bune Programul naţional de sprijinire a întreprinderilor mici şi 
mijlocii în dezvoltarea exportului şi Programul naţional pentru susţinerea accesului 
întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie: 1) cât s-a utilizat din fondul de garantare a 
creditelor, pe primele nouă luni din anul 2003 şi dacă pentru anul 2004 suma alocată acestui 
fond este satisfăcătoare; 2) ce obiective are agenţia pentru anul 2004 în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea mediului de afaceri; 3) cum este implementat Programul naţional pentru 
susţinerea meşteşugurilor; 4)  dacă pentru realizarea obiectivelor urmărite de agenţie, 
respectiv: formarea clasei de mijloc, crearea de noi locuri de muncă şi implicarea activă a 
tinerilor, îmbunătăţirea culturii de afaceri, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, deschiderea 
de noi pieţe, aceasta se gândeşte la o colaborare cu autorităţile locale pentru realizarea lor; 5) 
care este poziţia agenţiei faţă de cooperaţia meşteşugărească, în ceea ce priveşte suma alocată 
prin buget. 
 Reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
a spus că pentru anul 2004 suma alocată asigură minimul necesar iar pentru anul 2003, 
deoarece a avut loc implementarea acestui tip de activitate nu există rezultate elocvente. 
 Reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
a spus că, în conformitate cu solicitările asociaţiilor patronatelor şi sindicatelor cât şi cu 
acceptul Ministerului Integrării şi Ministerului Finanţelor Publice, în vederea îmbunătăţirii 
mediului de afaceri, agenţia a cerut: mărirea suportului financiar, debirocratizarea înregistrării 
firmelor şi a derulării operaţiunilor în firme. 
 Reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
a subliniat că există la agenţie ca prioritate şi programul pilot de cooperare regională. 
 Reprezentantul  Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
a spus că artizanatul este sub incidenţa UCECOM-ului şi din păcate, datorită cerinţelor 
Uniunii Europene aceste facilităţi trebuie privite prin prisma acquis-ului comunitar. 
 In unanimitate bugetul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a fost aprobat, în forma prezentată de guvern. 
 
 Reprezentantul  Agenţiei Române pentru Investiţii Străine a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de buget enumerând principalele capitole de cheltuieli care au suferit 
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modificări, şi anume, cheltuielile de personal şi cheltuielile de capital. Motivaţia creşterii 
acestor cheltuieli a fost necesitatea agenţiei de achiziţionare a unor maşini de serviciu şi 
pentru efectuarea unor deplasări interne şi externe ale funcţionarilor agenţiei, conform 
planului de activităţi al agenţiei pe anul 2004, de participare la diverse simpozioane şi 
delegaţii cât şi datorită necesităţii de perfecţionare a personalului. 
 In unanimitate a fost aprobat bugetul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, în 
forma prezentată de guvern. 
 
 Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a spus că implementarea bugetului 
institutului pentru anul 2004 s-a făcut pe următoarele priorităţi: 
 - adoptarea acquis-ului comunitar în domeniul statisticii, implementarea standardelor, 
metodologiilor şi clasificărilor EUROSTAT în sistemul statistic naţional; 
 - perfecţionarea reglementărilor administrative şi legislative în domeniul statisticii; 
 - creşterea capacităţii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale; 
 - dezvoltarea tehnologiilor statistice şi informatice; 
 - perfecţionarea sistemului de difuzare a datelor statistice. 
 In unanimitate a fost aprobat bugetul Institutului Naţional de Statistică, în forma 
prezentată de guvern. 
 
 Reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză a spus că strategia în domeniul 
prognozei macroeconomice prevede acţiuni de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a 
metodelor şi tehnicilor de analiză şi previziune, de convergenţă a acestora cu metodologiile 
Comisiei Europene, astfel încât să se îmbunătăţească calitatea studiilor economice, în sensul 
evaluării efectelor principalelor  măsuri de politică economică asupra creşterii economice, prin 
prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare, precum şi 
gradul de predictibilitate al prognozelor macroeconomice. In continuare, reprezentantul 
Comisiei Naţionale de Prognoză a enumerat principalele priorităţi ale comisiei pentru anul 
2004. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie cum se reflectă în bugetul pe 2004 noile 
formaţiuni care vor lua fiinţă în regiunile de dezvoltare. 
 Reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză a spus că în legătură cu noul 
departament înfiinţat, cheltuielile reflectate în buget sunt mici deoarece în fiecare regiune de 
dezvoltare vor fi maxim 2 angajaţi ai agenţiei. 
 In unanimitate a fost aprobat bugetul Comisiei Naţionale de Prognoză, în forma 
prezentată de guvern. 
 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu le-a propus membrilor comisiilor reunite să  
treacă la dezbaterile pe articole ale proiectului Legii bugetului pe anul 2004, iar acolo unde 
există amendamente ale parlamentarilor, acestea să fie dezbătute şi apoi votate. 
 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului preşedinte Dan Radu Ruşanu. 
 Au existat 51 de amendamente ale parlamentarilor din cele trei comisii de specialitate 
ale Parlamentului României, amendamente care, în urma votului, au fost respinse.  
 In continuare, după votul pe articole s-a trecut la votul pe anexe, urmând ca în şedinţa 
din 30 octombrie a.c. să se dea votul final asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2004. 
 1) Din numărul total de 30 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare  din cadrul Camera Deputaţilor au absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 
 2) Din numărul total de 12 senatori ai  Comisiei economice din cadrul Senatului au 
absentat: Ion Săndulescu - PNL, Mircea Nedelcu - PRM şi Constantin Bâciu - PRM. 
 3) Din numărul total de 11 senatori ai  Comisiei de privatizare din cadrul Senatului a 
absentat: Mihai Lupoi - PRM. 
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 Joi, 30 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 

          1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004 (PL 
639/2003). 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Secretariatului General al Guvernului: domnul 
Tiberius Tănase - director şi doamna Viorica Petrescu - şef serviciu; Agenţiei pentru Strategii 
Guvernamentale: domnul Vasile Dâncu - preşedinte şi doamna Elena Dumitru - şef serviciu; 
Consiliului Concurenţei: domnul Theodor Purcărea - preşedinte, domnul Iosif Nemeny - 
vicepreşedinte, domnul Vasile Şeclăman - vicepreşedinte, domnul Ştefan Neagoe - 
vicepreşedinte, domnul Dumitru Ene - secretar general,  doamna Ioana Lazăr - director 
economic şi domnul Victor Serghie - consilier.                              
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnii: Dan Radu Ruşanu - preşedinte 
şi domnii vicepreşedinţi Gheorghe Marin şi Octavian Mircea Purceld din partea Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare - Camera Deputaţilor şi domnii: Doru 
Laurian Bădulescu - preşedintele Comisiei economice şi Carol Dina - preşedintele Comisiei 
de privatizare din cadrul Senatului. 
 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă continuarea dezbaterilor asupra 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004. 
 Reprezentantul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale le-a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de buget  şi a subliniat faptul că agenţiei i s-au atribuit funcţii noi, precum 
activitatea de comunicare şi informare publică.Reprezentantul Agenţiei pentru Strategii 
Guvernamentale a spus că bugetul alocat agenţiei este mult mai mic decât al altor instituţii 
guvernamentale, iar numărul de personal este mic, de aproximativ 91 de persoane. 
 De asemenea, reprezentantul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale le-a prezentat 
parlamentarilor cele mai importante programe şi strategii ale agenţiei. 
 Domnii parlamentari au fost de părere că ar trebui alocaţi mai mulţi bani pentru 
bugetul agenţiei astfel încât această să aibă posibilitatea de a-şi putea desfăşura în bune 
condiţii activităţile proprii, mai ales activitatea de informare a populaţiei cu privire la 
problemele de integrare europeană. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie; 1) de ce Legea privind liberul acces la informaţie 
nu se pune în practică şi la nivel de judeţ, de către autorităţile locale; 2) care este viziunea 
agenţiei cu privire la implementarea programului de dezvoltare a strategiilor la nivel de 
ministere. 
 Reprezentantul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale a spus că Legea privind 
liberul acces la informaţie nu este perfectă, lăsând loc la anumite interpretări, însă pentru 
viitor agenţia şi-a propus să facă o revizuire a legii astfel încât asemenea cazuri să nu mai 
existe. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să precizeze că bugetul alocat agenţiei este 
insuficient, în ciuda declaraţiilor reprezentantului Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale că 
este corespunzător cu necesităţile agenţiei. In continuare, domnul deputat Iuliu Vida a propus 
să se aprobe bugetul agenţiei, în forma prezentată de guvern dar cu menţiunea ca, la bugetul 
rectificat să i se aloce fondurile necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii. 
 Reprezentantul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale a spus că timpul este foarte 
limitat în ceea ce priveşte formarea unui număr mare de specialişti, însă, în acest moment s-a 
găsit soluţia de a se creea o unitate de învăţământ unde să se formeze tineri specialişti, 
conform modelului britanic. De asemenea, reprezentantul Agenţiei pentru Strategii 
Guvernamentale a spus că un număr de 2-3 tineri specialişti bine pregătiţi să fie apoi 
repartizaţi pe fiecare minister. 
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 In unanimitate a fost aprobat bugetul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, în 
forma prezentată de guvern. 
 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei le-a prezentat membrilor comisiei bugetul 
acestei instituţii şi a spus că pe termen scurt şi pe termen mediu instituţia îşi propune să 
îmbunătăţească gradul de monitorizare a mediului concurenţial, atât prin sancţionarea 
înţelegerilor restrictive şi a abuzului de poziţie dominantă, cât şi prin compatibilizarea 
modului de acordare a ajutorului de stat cu normele europene, astfel încât aplicarea legislaţiei 
de protecţie a concurenţei în România, atât partea de antitrust, cât şi partea de ajutor de stat, să 
poată fi considerată credibilă.  
 De asemenea, reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că obiectivul principal al 
consiliului pentru anul 2004 este realizarea unor progrese semnificative în ceea ce priveşte 
preluarea acquis-ului comunitar, în scopul închiderii, în cursul acestui an, a capitolului de 
concurenţă din cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Reprezentantul 
Consiliului Concurenţei a adăugat că închiderea capitolului de concurenţă va avea drept efect 
o întărire a mediului de afaceri, în principal prin asigurarea unui cadru legislativ, economic şi 
financiar adecvat având la bază dezvoltarea politicii concurenţei, reducerea activităţilor care 
au caracter de monopol şi asigurarea unor condiţii egale de acces şi prezenţă pe piaţă pentru 
toţi operatorii economici. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie: 1) detalii în legătură cu direcţionarea cheltuielilor 
care urmează a fi efectuate de consiliu în anul 2004; 2) dacă există programe speciale pentru 
pregătirea personalului de la consiliu, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană 
şi dacă sumele destinate realizării acestor programe se regăsesc în bugetul pentru anul 2004; 
3) care este stadiul privind adoptarea legislaţiei secundare deoarece informaţiile cuprinse în 
buget sunt insuficiente pentru a releva acest aspect; 4) care este cifra totală a cazurilor de 
încălcări ale legii în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat; 5) câte cazuri sunt 
compatibile din cele 1100 de cazuri finalizate de consiliu; 6) de ce a crescut valoarea 
amenzilor în buget având în vedere faptul că ministerele, instituţiile, autorităţile sunt obligate 
să respecte legislaţia din domeniu; 7) care este viziunea consiliului cu privire la prevederile 
cuprinse în Legea bugetului, la art. 22 şi 23, faţă de prevederile din Legea concurenţei şi a 
ajutorului de stat care guvernează activitatea consiliului; 8) care este raportul între Oficiul 
Concurenţei şi Consiliul Concurenţei. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că 90% din cheltuieli sunt destinate 
personalului  deoarece, numai prin creşterea gradului de pregătire al experţilor consiliului se 
va putea răspunde exigenţelor cerute de analiza agenţilor economici şi a instituţiilor prin 
prisma concurenţei şi al ajutorului de stat. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că în perspectiva noului program 
PHARE consiliul are programe comune cu instituţii similare din Italia, pe problematica 
ajutorului de stat şi în Germania, în domeniul concurenţei, iar sumele alocate se regăsesc în 
buget la capitolul transferuri. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că instituţia se conduce după principiul 
asigurării protecţiei concurenţei şi nu a concurenţilor, subliniind faptul că trebuie să existe 
exemple care să stimuleze agenţii economici de a fi corecţi când acţionează în mediul de 
afaceri, iar pentru rezolvarea acestei problematici există deja un Protocol încheiat cu Camera 
de Comerţ şi Industrie prin care se vor derula acţiuni concrete. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că, în conformitate cu prevederile 
Uniunii Europene, instituţia va căuta să se elibereze de cazurile minore şi să preia în vederea 
rezolvării doar a cazurilor importante, în contextul în care numărul mare de plângeri consumă 
din timpul limitat pentru rezolvarea problemelor pe care îl are la dispoziţie consiliul. 
Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că, aceste neajunsuri se datorează personalului 
limitat de care dispune consiliul şi de dotarea tehnică limitată pe care o are. 
 De asemenea, reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că o situaţie detaliată în 
legătură cu numărul de cazuri rezolvate va fi cuprinsă în viitorul raport anual al consiliului. 
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 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că în ceea ce priveşte legislaţia 
secundară, consiliul este la zi, conform noilor prevederi europene, iar în ceea ce priveşte 
problema expusă de domnul deputat Iuliu Vida, nu există nici o neconcordanţă între Legea 
bugetului şi Legea concurenţei şi a ajutorului de stat, deoarece cu ajutorul legislaţiei secundare 
se clarifică operativ problemele de fond, conform criteriilor europene. 
 Reprezentantul Consiliului Concurenţei a spus că raportul dintre cele două instituţii a 
fost clarificat, urmând ca în domeniu să rămână o singură autoritate de concurenţă 
independentă. Reprezentantul Consiliului Concurenţei a subliniat faptul că şi Comisia 
Europeană a fost de aceeaşi părere în privinţa acestei rezolvări a raportului dintre cele două 
instituţii. 
 In unanimitate a fost aprobat bugetul Consiliului Concurenţei, în forma prezentată de 
guvern. 
 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşan a supus la vot membrilor comisiilor reunite 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004, în ansamblul său. 
 Cu 44 de voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere a fost aprobat proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2004, în ansamblul său, în forma prezentată de guvern. 
 1) Din numărul total de 30 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare  din cadrul Camera Deputaţilor au absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 
 2) Din numărul total de 12 senatori ai  Comisiei economice din cadrul Senatului au 
absentat: Ion Săndulescu - PNL, Mircea Nedelcu - PRM şi Constantin Bâciu - PRM. 
 3) Din numărul total de 11 senatori ai  Comisiei de privatizare din cadrul Senatului a 
absentat: Mihai Lupoi - PRM. 
 
 
 
   
   

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                 Iuliu Vida     
 
                           Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu 
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