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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă  

şi privatizare din  zilele de 16 şi 17 septembrie 2009 
 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 16 septembrie 2009. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 16 şi 17 septembrie din totalul de              
23 de membri au fost prezenţi 22 de membri.  

  La şedinţele Comisie din  zilele de 16 şi 17 septembrie a.c. au fost 
prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Mihaela Stoica, Cherecheş 
Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, 
Grama Horia, Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor 
Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál 
Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia. 
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul 
deputat Cornel Itu a fost în concediu de odihnă. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerul Finanţelor 
Publice: doamna Liliana Mitre, director general adjunct si domnul Gabriela 
Burcea, şef birou; din partea Ministerului Economiei: domnii Lucian Şova, 
secretar de stat şi Victor Cazana, director; din partea Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Bogdan Bazgă, consilier afaceri 
europene; din partea Agenţiei Naţionale a Rezervelor Statului: domnul Corneliu 
Manu, consilier juridic; din partea Agenţiei pentru Valorificarea Activelor 
Statului: doamna Cristiana Gociu, director general; din partea Consiliului 
Naţional al Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache, preşedinte; 
domnul Paul Miclăuş, vicepreşedinte; precum şi doamna Cătălina Sava şi domnii 
Bogdan Chetreanu şi Victor Eros, comisari. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
I. ÎN FOND: 

 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 
privind rezervele de stat – procedură de urgenţă,  (PLx 334/2009). 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 
6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=65&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=65&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=15&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=4&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=61&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=130&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=140&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=166&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=193&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=204&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=204&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=215&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=244&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=218&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=227&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=217&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=217&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=264&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=265&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=271&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=299&cam=2&leg=2008
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Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 2 iulie 1992, (PLx 359/2009). 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti, la 8 mai 2009, (PLx 361/2009). 

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind 
esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi 
deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New 
York la 25 septembrie 2008, (PLx 362/2009).  

5. Raportul anual de activitate şi raportul anual de audit financiar si 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, pe anul 2007 - Raport comun  cu Comisia pentru buget, finanţe, şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară  şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

6. Raportul anual de activitate şi raportul anual de audit financiar si 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, pe anul 2008 - Raport comun  cu Comisia pentru buget, finanţe, şi 
bănci din Camera Deputaţilor şi cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară  şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

II. ÎN AVIZARE :  
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
feroviar – procedură de urgenţă, (PLx 384/2009). 
 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare – 
procedură de urgenţă, (PLx 381/2009). 

III. DIVERSE: 
Adresa Grupului Parlamentar al PNL nr. 15/553 din 16 septembrie 2009 cu 

privire la desemnarea domnului deputat Marin Almăjanu pentru ocuparea 
funcţiei vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 
 
  Şedinţa Comisie a început în ziua de 16 septembrie 2009, în şedinţă 
separată,  cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  
 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  reprezentantul Agenţiei Naţionale a 
Rezervelor Statului, domnul consilier juridic Corneliu Manu, a făcut o scurtă 
prezentare a proiectului de lege.  
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Rezervelor Statului, domnul consilier 
juridic Corneliu Manu, a afirmat faptul că prezentul proiect de lege are ca obiect 
modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unor 
măsuri privind scoaterea, cu titlu gratuit a unor produse din rezerva de stat, pentru 
situaţii economice excepţionale, la propunerea instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  

În urma analizării proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2009 privind modificarea şi completarea art.5 din Legea 
nr.82/1992 privind rezervele de stat, în forma adoptată de Senat. 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi  reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice, doamna şef birou Gabriela Burcea, a prezentat proiectul de 
lege, menţionând faptul că obiectul de reglementare al proiectului este ratificarea 
Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al 
Iordaniei, semnat la Bucureşti, la 6 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 2 iulie 
1992, ratificat prin Legea nr. 110/1995. Noile amendamente modifică, în 
conformitate cu dispoziţiile comunitare, acele prevederi care ar putea ridica 
aspecte de incompatibilitate şi care se referă, printre altele, la: posibilitatea 
impunerii unor criterii de performanţă, acordarea tratamentului nediscriminatoriu, 
al naţiunii celei mai favorizate şi transferuri de capital. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 6 aprilie 
2009, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti, la 2 iulie 1992, în forma prezentată de iniţiator. 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi  reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice, doamna şef birou Gabriela Burcea, a prezentat proiectul de 
lege, afirmând faptul că are ca obiect ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2009. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  

 În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate 
de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la     8 mai 
2009, în forma prezentată de iniţiator, cu menţiunea că în traducerea Acordului în 
limba română la Articolul XVII – ,,Aplicare şi excepţii generale’’, punctul 5, 
denumirea Articolului V este ,,Alte măsuri’’ şi nu ,,Criterii de performanţă’’. 
Totodată,  pagina 3 din forma în engleză a Acordului a fost omisă, motiv pentru 
care a fost transmisă ataşat la raport.  
 La punctul 4, în fond, al ordinii de zi reprezentantul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, domnul consilier afaceri europene 
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Bogdan Bazgă, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, menţionând 
faptul că are ca obiect ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn 
tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare 
la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 
2008. 
  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de  aprobare a 
prezentului proiect de lege.  
   În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate 
de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 
2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 
2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008, în 
forma prezentată de iniţiator. 

Punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi au fost dezbătute în şedinţă  comună cu 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, precum 
şi cu membrii Comisiei economice, industrii şi servicii  şi ai Comisiei pentru 
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului. 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul Ştefan Viorel, 
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital  
din cadrul Camerei Deputaţilor. 

La punctul 5, în fond, al ordinii de zi,  reprezentantul Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare, doamna preşedinte Gabriela Anghelache, a făcut o scurtă 
trecere în revistă a istoricului CNVM, începând cu scopul pentru care a fost 
înfiinţată această instituţie şi anume, de a reglementa, supraveghea şi controla 
piaţa de capital, precum şi instituţiile şi operaţiunile specifice acesteia.  

Domnia sa a precizat faptul că, obiectivele fundamentale ale C.N.V.M sunt: 
stabilirea şi menţinerea cadrului necesar dezvoltării pieţelor reglementate; 
promovarea încrederii în pieţele reglementate şi în investiţiile în instrumente 
financiare; asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor 
neloiale, abuzive şi frauduloase; promovarea funcţionării corecte şi transparente a 
pieţelor reglementate; prevenirea fraudei şi a manipulării pieţei şi asigurarea 
integrităţii pieţelor reglementate; stabilirea standardelor de soliditate financiară şi 
de practică onestă pe pieţele reglementate; adoptarea măsurilor necesare pentru 
evitarea apariţiei riscului sistematic pe pieţele reglementate; prevenirea afectării 
egalităţii de informare şi tratament a investitorilor sau intereselor acestora. 

Domnia sa a afirmat faptul că pe planul relaţiilor internaţionale, anul 2007 
a reprezentat un moment esenţial, prin dobândirea, de către România, a statutului 
de membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Pentru C.N.V.M., acest fapt a 
însemnat asumarea unor noi responsabilităţi în domeniul reglementării şi 
supravegherii pieţei de capital, intensificarea activităţii de schimb de informaţii 
între autorităţile similare din UE, precum şi participarea în calitate de membru cu 
drepturi depline, la reuniunile diferitelor organisme europene – Comitetul 
European de Valori Mobiliare, Comitetul Reglementatorilor Europeni de Valori 
Mobiliare etc. 
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Domnia sa a mai precizat faptul că odată cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, activitatea de supraveghere a C.N.V.M. a devenit tot mai complexă, 
prin intensificarea eforturilor depuse, aliniindu-se cerinţelor de raportare la 
standardele Uniunii Europene, dar şi la standardele internaţionale în domeniu, 
pentru a putea menţine un nivel de piaţă dezvoltat şi transparent. 

C.N.V.M. a organizat întâlniri cu reprezentanţi ai unor organisme 
internaţionale, ai altor autorităţi competente din sectorul financiar şi ai asociaţiilor 
entităţilor reglementate, care au dus la clarificarea unor aspecte de interes pentru 
piaţa de capital, cu impact asupra reglementărilor sectoriale. 

Domnia sa a afirmat faptul că în atenţia permanentă a Comisiei C.N.V.M. 
se regăseşte un obiectiv care constă în acţiunii de educare a investitorilor şi 
promovare a pieţei de capital din România care direcţionează aceste activităţi 
către toate structurile şi instituţiile societăţii, interesate de informaţiile specifice 
acestui domeniu – mediul de afaceri, investitori, acţionari, instituţii publice, mass-
media etc. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 
preşedinte Gabriela Anghelache a precizat faptul că având în vedere rolul său de 
autoritate a pieţei de capital, cât şi angajamentele asumate odată cu intrarea în 
Uniunea Europeană, C.N.V.M. acordă o importanţă deosebită consolidării 
capacităţii sale administrative şi instituţionale. În acest scop, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare a urmărit, pe de o parte, îmbunătăţirea politicii de personal, 
pe de altă parte, organizarea unor compartimente noi, care să răspundă cât mai 
bine obiectivelor fundamentale asumate. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 
preşedinte Gabriela Anghelache a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
membrii Comisiilor de specialitate.  

 În baza regulamentelor de funcţionare ale celor două Camere, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci din Camera Deputaţilor precum şi Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat, au decis să propună plenului Parlamentului, spre dezbatere, Raportul de 
activitate pe anul 2007 al C.N.V.M. 

La punctul 6, în fond, al ordinii de reprezentantul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, doamna preşedinte Gabriela Anghelache a prezentat raportul 
de activitate al C.N.V.M. pe anul 2008, menţionând faptul că potrivit prevederilor 
statutului său, activitatea C.N.V.M. este finanţată din surse extrabugetare, iar 
stabilirea nivelului tarifelor şi comisioanelor urmăreşte asigurarea resurselor 
necesare funcţionării optime a instituţiei şi a unui nivel de pregătire profesională a 
personalului care să permită C.N.V.M. să îşi îndeplinească obiectivele, precum şi 
să manifeste proactiv în plan European. 

Domnia sa a mai precizat faptul că în anul 2008 a fost continuată politica 
instituită, de relaxare a nivelului cotelor, comisioanelor şi tarifelor încasate pentru 
operaţiunile derulate pe pieţele reglementate astfel încât să fie favorizată 
dezvoltarea pieţei. 

Astfel, în vederea creşterii volumului de tranzacţionare şi reducerea 
costurilor suportate de investitori, C.N.V.M. a decis suspendarea, pe o perioada 
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limitată, a cotei aplicate la valoarea tranzacţiilor cu acţiuni, obligaţiuni şi drepturi 
de preferinţă derulate pe pieţele reglementate şi în cadrul sistemelor alternative de 
tranzacţionare. De asemenea, C.N.V.M. a hotărât suspendarea temporară a cotei 
aplicate la valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare emise de societăţile 
comerciale. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 
preşedinte Gabriela Anghelache a afirmat că participarea în cadrul organismelor 
europene constituie o preocupare constantă, pe de o parte în vederea implicării în 
actul de reglementare, în calitate de membru cu drepturi depline, şi pe de altă 
parte în vederea continuării procesului de transpunere a legislaţiei comunitare. 
Astfel, C.N.V.M. participă activ la realizarea actului de reglementare în domeniul 
pieţei de capital, la nivelul Uniunii Europene. 
  Domnia sa a mai afirmat faptul că în planul relaţiilor internaţionale, un 
moment important l-a reprezentat semnarea Memorandumului Multilateral 
privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii în cadrul Organizaţiei 
Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare. Adoptat în 2002, Memorandumul 
facilitează schimbul de informaţii în vederea combaterii fraudei financiare 
precum şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul valorilor mobiliare. 
 În urma dezbaterilor Comisiile de specialitate ale celor două Camere şi 
anume Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor respectiv Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi 
servicii din Senat, analizând activitatea C.N.V.M. pe anul 2008, au constat că 
aceasta şi-a îndeplinit rolul de a reglementa, supraveghea şi controla piaţa de 
capital, precum şi instituţiile şi operaţiunile specifice acesteia. 
 Comisiile de specialitate ale celor două Camere au luat act de măsurile de 
excepţie întreprinse la nivel naţional, în condiţii de criză, respectiv semnarea de 
către C.N.V.M., alături de celelalte autorităţi de supraveghere financiară naţionale 
şi Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice, a Memorandumului de 
înţelegere privind cooperarea între autorităţile de supraveghere financiară, băncile 
centrale şi ministerele de finanţe din U.E. în situaţii de criză financiară. 
 De asemenea, Comisiile de specialitate ale celor două Camere au analizat 
Raportul anual de audit, întocmit ca urmare a auditării situaţiilor financiare ale 
C.N.V.M. la data de 31.12.2008 şi au constatat că plăţile efectuate s-au încadrat în 
creditele bugetare definitive şi nu au depăşit angajamentele legale si bugetare. 
 Comisiile de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului, în urma 
analizării indicatorilor de venituri şi cheltuieli au apreciat faptul că C.N.V.M. s-a 
bazat pe creşterea veniturilor şi minimizarea cheltuielilor, în vederea asigurării 
unei funcţionări normale a instituţiei, la standarde de competenţă profesională 
comparabilă cu cele ale altor autorităţi ale pieţei financiare, realizând, astfel, 
economii atât pe total, cât şi la fiecare dintre capitolele de cheltuieli din structura 
bugetară. 

Reprezentantul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doamna 
preşedinte Gabriela Anghelache a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 
membrii Comisiilor de specialitate.  
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 În baza regulamentelor de funcţionare ale celor două Camere, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare si Comisia pentru buget, finanţe 
si bănci din Camera Deputaţilor precum şi Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din 
Senat, au decis să propună plenului Parlamentului, spre dezbatere, Raportul de 
activitate pe anul 2008 al C.N.V.M. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 
lucrările în şedinţă separată, cu punctul 1, în avizare, al ordinii de zi.  

A fost prezentat pe scurt proiectul de lege, afirmându-se faptul că iniţiativa 
legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul  feroviar, în scopul alinierii acestora la Directiva 
2007/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie de 
modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate 
comunitare şi la Directiva 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de 
infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) cu nr. L 315 din 3 decembrie 2007. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de  avizare favorabilă a prezentului proiect de lege.  
   Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul  2,  în  avizare, al ordinii de zi  reprezentantul Ministerului 
Economiei domnul secretar de stat Lucian Şova, a prezentat pe scurt proiectul de 
lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(7) al              
art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea 
Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în sensul 
obţinerii unor venituri suplimentare la bugetul de stat. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de  avizare favorabilă a prezentului proiect de lege.  
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului III al ordinii de zi 
referitor la adresa Grupului Parlamentar al PNL nr. 15/553 din 16 septembrie 
2009 cu privire la desemnarea domnului deputat Marin Almăjanu pentru ocuparea 
funcţiei de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
rămasă vacantă în urma încetării calităţii de deputat în această Comisie a 
domnului deputat Teodor Atanasiu. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al PNL, în baza 
prevederilor art. 45 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
numirea domnului Marin Almăjanu în funcţia de secretar al Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare. 
 Şedinţa din data de 17 septembrie 2009 a continuat cu studiul proiectului 
de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2008 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ‘’Oltchim’’ – S.A. Râmnicu 
Vâlcea (Plx 53/2009). 



 8

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 
  
 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Cătălin CHERECHEŞ   
 
                                                     Experţi parlamentari:   

                                                                                                                                       Nicoleta Ghencian 
                           Alina Ailenei 
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