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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

 Bucureşti, 10.04.2008 
Nr. 21/65   

SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 09, 10 aprilie 2008 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 10 aprilie 2008. 

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

La şedinţele Comisie din zilele de 09 si 10 aprilie 2008 au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, Nosa Iuliu, 

Cornel Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Băluţă Lucian, Brânză William Gabriel, 

Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru, 

Pascu Bogdan Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica Ion, Teodorescu Alin, 

Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan Dumitru. Domnul deputat Borbély László a fost 

înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 09 aprilie cu următoarea ordine de zi :  

I. ÎN AVIZARE:  

1. Propunere legislativă privind modificarea art.25 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în 

insolventă (PLx  100/2008) 

II. DIVERSE 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost 

conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă  

privind modificarea art.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.86/2006 privind 

organizarea profesiei de practician în insolventă (PLx  100/2008) 

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu majoritate de voturi (2 

abţineri), avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La punctul 2, diverse, al ordinii de zi, s-a dezbătut demararea audierilor în 

cadrul anchetei cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă 

practicate de supermarketuri .  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate, ca aceste audieri să se desfăşoare 

individual şi separat, pentru producători respectiv pentru reprezentanţii 

supermarketurilor, primii invitaţi la aceste audieri fiind reprezentanţii producătorilor 

autohtoni de produse alimentare şi nealimentare, comercializate prin intermediul 

supermarketurilor. 

 

  Şedinta Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a continuat 

în ziua de 10 aprilie 2008 cu studiul si dezbaterea proiectului de lege privind 

asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgenţă  (PLx 765/2007).  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 

iniţiative legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                             
 

       Consilier  parlamentar  
       Anca Chiser 
 
Expert parlamentar 
       Alina Ailenei 
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