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Comisia pentru politică            

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/456/03.11.2004 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  
de 2, 3, 4 şi 5 noiembrie 2004 

              
 Marţi, 2 noiembrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat, doamna 
Mariana Mişu – director general adjunct, domnul Petrică Grama - director, 
Secretariatului General al Guvernului: domnul Bebe Tudor – subsecretar de stat, 
doamna Doina Petrache – director, domnul Tiberius Tănase – director adjunct, 
Agenţiei Române pentru Investiţii: domnul Florin Vasilache – secretar de stat, 
doamna Maria Mănescu – şef serviciu, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului: doamna Elena Melniciuc – director general, domnul Georgel Căcin – 
director general, Institutului Naţional de Statistică: domnul Constantin 
Secăreanu – vicepreşedinte, domnul Gabriel Jifcu – secretar general, Comisiei 
Naţionale pentru Prognoză: domnul Şerban Năstase – director, Agenţiei pentru 
Strategii Guvernamentale: Dan Julcan – director general, Agenţiei Naţionale 
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Gabriel Năstase – 
vicepreşedinte, domnul Bogdan Dumitrache – secretar general, doamna Anca 
Popescu – director, doamna Diana Florea – director şi domnul Traian 
Caramanian – consilier al preşedintelui. 

Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru politică economică reformă 
şi privatizare din Camera Deputaţilor şi ale Comisiei economice, respectiv 
Comisiei de privatizare din Senat au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.   
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 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a făcut o prezentare 
generală cu privire la evoluţia principalilor indicatori macroeconomici. Astfel, 
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că evoluţia de până în 
prezent arată că nivelul creşterii economice pe întregul an se menţine la un nivel 
ridicat, pentru anul 2004 estimându-se o creştere a produsului intern brut, în 
termeni reali, de 7,6%. Se prelimină că pe întregul an formarea brută de capital 
fix va fi, în termeni reali, cu 11,5% mai mare faţă de anul 2003, atât datorită 
efortului investiţional al sectorului privat, cât mai ales, a modificării sensibile a 
contribuţiei investiţiilor bugetare. Relansarea economică va face posibilă o 
creştere reală a veniturilor şi în consecinţă, a consumului individual efectiv al 
gospodăriilor, fără a afecta indicatorii de performanţă ai economiei. Aceasta se 
preconizează să înregistreze o evoluţie superioară produsului intern brut, 
respectiv de 8,5%. Corelat cu creşterea salariului real, de 8,8% şi cu dinamica 
formării brute a capitalului fix rezultă o îmbunătăţire a înclinaţiei spre 
economisire şi investiţii, trăsătură care va asigura suportul accelerării creşterii 
economice în anul 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, se prognozează 
o creştere a valorii adăugate brute din economie datorate în principal ca rezultat 
al majorării volumului de activitate din agricultură, construcţii şi servicii. In ceea 
ce priveşte deficitul de cont curent, acesta se prelimină la nivelul de 3,1 miliarde 
euro (5,5% din PIB), susţinut de menţinerea contribuţiei excedentului 
transferurilor curente. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că 
delatorul produsului intern brut este estimat la 112,6%, ca urmare a evoluţiei 
superioare a preţurilor din industrie şi unele servicii. Se estimează că produsul 
intern brut nominal va ajunge la 2.289.000 miliarde lei. In domeniul resurselor 
umane, creşterea economică susţinută va fi însoţită de o majorare a numărului de 
salariaţi, în condiţiile unei îmbunătăţiri importante a productivităţii muncii. 
Numărul mediu de salariaţi se va majora cu circa 35 mii de persoane, iar rata 
şomajului înregistrat se estimează că va ajunge la sfârşitul anului la 6,9%. 
 In continuare, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat 
politica fiscală promovată în anul 2004, subliniind faptul că veniturile bugetului 
general consolidat pe anul 2004, potrivit ultimelor estimări, reprezintă 31,5% din 
produsul intern brut, prezentând o creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de 
realizările anului precedent. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a 
precizat şi faptul că deficitul bugetar a avut o tendinţă descrescătoare în ultimii 
ani, respectiv de la 4,0% din produsul intern brut în anul 2000, la 3,2% în anul 
2001, 2,5% în anul 2002 şi 2,0% în anul 2003. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că prognoza 
macroeconomică pentru anul 2005 prevede amplificarea creşterii economice, ca 
urmare a efectelor pozitive ale reformei economice asupra factorilor interni de 
dezvoltare. Produsul intern brut se estimează să crească cu 5,3%, pe seama 
măririi volumului de activitate, cu deosebire în construcţii şi sectorul terţiar. De 
asemenea, se preconizează o continuare a tendinţei de utilizare a produsului 
intern brut cu precădere pentru acumulare. Formarea brută de capital fix va 
creşte în anul 2005 cu 10,5%, în condiţiile în care cererea internă, în ansamblul 
său, va creşte cu 5,6%. 
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 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a subliniat 
faptul că în domeniul inflaţiei, se preconizează o reducere graduală. In ceea ce 
priveşte ritmul dezinflaţiei, în anul 2005 rata inflaţiei se va reduce faţă de 
sfârşitul anului 2004 la 7%, în timp ce media anuală se va situa la 8,1%. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie componenţa 
cheltuielilor de capital prevăzute pentru anul  2005 faţă de 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că s-au reclasificat 
aceste cheltuieli de capital, atât în anul 2004 cât şi în anul 2005, în conformitate 
cu noile solicitări ale eurostatului. Astfel, spre exemplu, foarte multe sume care 
înainte erau prevăzute la poziţia "Transferuri " din bugetul ministerului spre 
bugetul companiei de drumuri (AND), sunt prevăzute acum la poziţia "Cheltuieli 
de capital", deoarece la multe proiecte incluse în programe precum SAPARD şi 
ISPA trebuie să existe şi cofinanţare din partea română. 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a dorit să ştie cum s-a ajuns la un 
procent de 6-7% pentru inflaţia programată. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a dorit să precizeze că 
75% din petrolul prelucrat şi vândut pe piaţa românească provine din producţia 
internă ceea ce duce la o reducere a impactului direct, datorat creşterii barilului 
de petrol de pe piaţa internaţională, la aproximativ 30%. Reprezentantul 
Ministerului Finanţelor Publice a spus că instituţiile internaţionale, FMI şi UE 
au aproximat inflaţia la 6%, însă Ministerul Finanţelor Publice şi-a luat o marjă 
de siguranţă de 1%, prevăzând inflaţia pentru anul 2005 la nivelul de 7%. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să ştie cum va fi acoperit 
deficitul bugetar având în vedere că în 2005 este prevăzut un deficit al bugetului 
general consolidat de numai 1,5% din produsul intern brut. De asemenea, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat că în general, deficitele 
bugetare mici nu sunt stimulatoare de creştere economică. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că s-a mers pe un 
deficit de numai 1,5% din produsul intern brut pentru a se obţine o inflaţie de 6-
7%. De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că 
pentru finanţarea deficitului se va apela, în principal, la sursele interne (credite 
de pe piaţa internă), aşa cum s-a procedat şi la nivelul anului 2004. 
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că deficitul bugetului 
general consolidat proiectat pentru anul 2005 a fost stabilit la un nivel corelat cu 
obiectivele majore de politică economică ale următoarei perioade, cu scopul 
susţinerii tendinţei de scădere a ratei inflaţiei, precum şi menţinerii deficitului de 
cont curent în limite sustenabile, contribuind în continuare la consolidarea 
finanţelor publice. 
 Doamna deputat Hildegard Puwak a spus că deficitele bugetare au fost 
mai mici decât cele prognozate dar acest lucru nu s-a reflectat în scăderea 
inflaţiei, în anii trecuţi. De asemenea, doamna deputat Hildegard Puwak a 
precizat că în mecanismul de planificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 
este de preferat să prognozăm mai mult dar, în realitate să se realizeze mai puţin. 
Astfel, aceste deficite nu trebuie privite numai prin prisma ţintirii inflaţiei. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie care este dinamica 
datoriei publice externe în perioada 2000-2004. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că: 
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- la nivelul anului 2000, datoria publică totală a fost de 31,3% din PIB, 
din care datoria publică internă s-a cifrat la 9,2% din PIB iar datoria 
publică externă s-a situat la 22,1% din PIB; 

- la nivelul anului 2001, datoria publică totală a fost de 22,6% din PIB, 
din care datoria publică internă s-a cifrat la 5,1% din PIB iar datoria 
publică externă s-a situat la 17,5% din PIB; 

- la nivelul anului 2002, datoria publică totală a fost de 28,3% din PIB, 
din care datoria publică internă s-a cifrat la 7,1% din PIB iar datoria 
publică externă s-a situat la 21,2% din PIB; 

- la nivelul anului 2003, datoria publică totală a fost de 26,5% din PIB, 
din care datoria publică internă s-a cifrat la 5,6% din PIB iar datoria 
publică externă s-a situat la 20,9% din PIB; 

 
 1. Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului a spus că, prin 
atribuţiile pe care le are instituţia în cadrul aparatului de lucru al Guvernului 
urmăreşte realizarea programului de guvernare în toate domeniile. De asemenea,  
reprezentantul Secretariatul General al Guvernului a precizat că realizarea 
programului de guvernare presupune o viziune nouă asupra activităţii 
Executivului, care se bazează pe o serie de soluţii novatoare, dare care iau în 
considerare sugestii şi recomandări ale Uniunii Europene, precum şi cerinţe ale 
Fondului Monetar Internaţional şi ale Băncii Mondiale. 
 Reprezentantul Secretariatul General al Guvernului a spus că priorităţile 
stabilite de instituţie pe anul 2005, respectiv perioada 2005-2008 rămân în 
continuare cele cuprinse în Programul de Guvernare pe perioada 2001-2004, 
Foaia de parcurs pentru România, Parteneriatul de Aderare dintre România şi 
Uniunea Europeană, vizând domenii prioritare precum: sănătate, învăţământ, 
bugete publice, investiţii, cultură, transparenţă, reforma justiţiei, reforma 
administraţiei. 
 In continuare, reprezentantul Secretariatul General al Guvernului a 
prezentat proiectul de buget pe anul 2005 al instituţiei.  
 In unanimitate a fost aprobat proiectul bugetului Secretariatul 
General al Guvernului pentru anul 2005. 
 
 2. Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a spus că alocarea 
bugetului în anul 2005 are în vedere îndeplinirea responsabilităţilor Institutului 
Naţional de Statistică cu următoarele priorităţi: 

- Obiectivele Strategiei sistemului naţional statistic 2004-2006; 
- Sarcinile asumate de către Institutului Naţional de Statistică în 

Capitolul „Statistica” al dosarului de Aderare a România la Uniunea 
Europeană. Realizarea acestor sarcini se concretizează în 14 lucrări 
noi; 

- Continuarea procesului de adoptare a standardelor europene în 
domeniul statisticii oficiale, în perspectiva integrării România în 
Uniunea Europeană, precum şi a celor recomandate de instituţiile de 
specialitate ale organizaţiilor internaţionale (ONU, Biroul Internaţional 
al Muncii, Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică, etc.) în 
conformitate cu angajamentele asumate pe plan internaţional. 
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 Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a dorit să precizeze 
faptul că în cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare s-a 
aprobat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
9/1992 privind organizarea statisticii oficiale. Conform amendamentelor 
domnilor deputaţi s-a aprobat acordarea unui spor de stabilitate pentru 
personalul din domeniul statisticii, inclusiv pentru salariaţii proaspăt angajaţi (cu 
vechime în muncă  de 1 an - 5 ani). 
 Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a dorit să mulţumească 
domnilor parlamentari pentru faptul că proiectul de lege a fost aprobat însă 
doreşte să ştie cum vor fi prinse la buget aceste sume de bani, prevăzute sub 
forma sporului de stabilitate al personalului din cadrul statisticii. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că sumele 
respective au fost prevăzute în bugetul pe anul 2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice, în cadrul „Acţiuni Generale”. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul bugetului Institutului 
Naţional de Statistică pentru anul 2005. 
 
 3. Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
a prezentat bugetul instituţiei pe anul 2005, precizând că din veniturile totale 
proiectate pentru 2005, în valoare de 3.031.000 mii lei suma de 1.900.000 mii lei  
reprezintă venituri din valorificarea activelor bancare, suma de 1.131.000 mii lei 
reprezintă venituri din activitatea de privatizare. De asemenea, cheltuielile totale 
proiectate pentru 2005 se cifrează la valoarea de 3.031.000 mii lei, din care 
cheltuielile curente se ridică la valoarea de 3.026.000 mii lei iar cheltuielile de 
capital sunt în valoare de 5.000 mii lei. 
  In unanimitate a fost aprobat proiectul bugetului AVAS pentru anul 
2005. 
 4. Reprezentantul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine a 
prezentat proiectul de buget al instituţiei pentru anul 2005, arătând necesitatea 
aprobării sale. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să ştie câţi angajaţi există 
acum în cadrul agenţiei şi care este volumul investiţiilor realizate în anul 2004 
comparativ cu anul 2003. 
 Reprezentantul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine a spus că 
agenţia are un număr de 30 de angajaţi, incluzând în acest număr şi conducerea 
agenţiei. In ceea ce priveşte volumul investiţiilor realizate în anul 2004 
comparativ cu anul 2003, reprezentantul Agenţiei Române pentru Investiţii 
Străine a cerut un răgaz de 2 zile pentru a pregăti o situaţie completă pe care 
ulterior o va transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul bugetului Agenţiei Române 
pentru Investiţii Străine pentru anul 2005. 
 
 5. Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie a spus că agenţia este în coordonarea Primului Ministru, 
prin Cancelaria Primului Ministru în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.  11/2004, având ca scop realizarea Programului de guvernare în 
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domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii , a celui 
cooperatist şi în domeniul comerţului interior. De asemenea, reprezentantul 
Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că 
pentru consolidarea sectorului IMM , începând cu anul 2003, când s-a acordat o 
deosebită atenţie consolidării instituţionale a agenţiei prin Programul PHARE 
coeziune economică şi socială, acestei instituţii i s-a acordat sprijin financiar din 
partea Uniunii Europene în valoare de 2,6 milioane Euro, la acestea  adăugându-
se fonduri în valoare de 0,86 milioane Euro ce vor fi contractate în 2005.  
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a precizat că în perioada 2001-2004, ca efect al aplicării politicilor în 
domeniul IMM, s-au creat un număr de 432.000 întreprinderi noi, asociaţii 
familiale şi persoane fizice şi organizaţii cooperatiste, ceea ce practic a însemnat 
creare a cel puţin 860.000 de noi locuri de muncă. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a dorit să sublinieze faptul că, pentru aplicarea în anul 2005 a 
Strategiei Guvernamentale pentru Susţinerea Dezvoltării Intreprinderilor Mici şi 
Mijlocii în perioada 2004-2008, sunt alocate anual, sume de peste 1063 mld lei, 
de 3 ori mai mari decât nivelul bugetului din 2004. De asemenea, reprezentantul 
Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a dorit să 
precizeze faptul că se vor înfiinţa încă 3 fonduri locale de garantare, care vor 
avea personalitate juridică proprie. 
 Domnii parlamentari au dorit să ştie câţi salariaţi sunt angajaţi în cadrul 
Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.  
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că în prezenţ există 101 salariaţi ai agenţiei în acest număr 
incluzându-se şi conducerea instituţiei. De asemenea, reprezentantul Agenţiei 
Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a spus că personalul 
agenţiei este destul de mic faţă de necesarul agenţiei. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul bugetului Agenţiei Naţionale 
pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
pentru anul 2005. 
 

 Miercuri, 3 noiembrie 2004  
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Daniela Gheorghe – secretar de stat, doamna 
Mariana Mişu – director general adjunct şi domnul Petrică Grama – director. 

Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru politică economică reformă 
şi privatizare din Camera Deputaţilor şi ale Comisiei economice, respectiv 
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Comisiei de privatizare din Senat au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. 

Membrii comisiilor reunite au trecut la dezbaterile pe articole ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2005. 

Au avut amendamente la proiectul de lege deputaţii: domnul Dan Radu 
Ruşanu – PNL, Octavian Mircea Purceld, - PRM, Ştefan Păşcuţ – PRM, Lucia 
Cornelia Lepădatu – PSD, Tudor Mohora – PSD. 

Cu 26 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de buget, 
cu amendamente. 

 
 

Joi, 4 noiembrie 2004 şi Vineri, 5 noiembrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005 
şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.  
            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
          La lucrările comisiei din zilele de  4 şi 5 noiembrie 2004 au fost prezenţi 
29 deputaţi din totalul de 30 membrii.   

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
avut dezbateri cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 şi a 
Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005. 

 
 
 
  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida   
                              Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu
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