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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 12 octombrie 2010. 

La lucrările Comisiei din zilele de  12, 13 şi 14 octombrie a.c. din totalul 
de 22 de membri,  au fost prezenţi 21 deputaţi. Domnul Valerian Vreme a 
absentat de la lucrările Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 – aviz comun cu Comisia 
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii din Senat. 

2. Audierea conducerii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 
  3. Audierea domnului senator Marian Cristinel Bîgiu pentru ocuparea 

funcţiei de membru în Comisia de Evaluare a Activităţii Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor- aviz comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, precum şi cu Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
din Senat. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice: domnul Cojoc Marin - Director General Adjunct, 
reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii: domnul Constantin 
Dascălu- Secretar de stat, doamna Liliana Muşat- Director General şi doamna 
Pop Carmen – Şef serviciu, reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului: doamna Alina Dincă- Director General, precum şi reprezentantul 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: doamna Ioana 
Raicu – Director General. 

 
Lucrările Comisiei economice au început, în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiei 
economice, industrii şi servicii din Senat. 
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Şedinţa Comună a fost condusă, alternativ, de către domnul deputat Iulian 
Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor 
şi de către domnul senator Varujan Vosganian, preşedintele Comisiei 
economice, industrii şi servicii din Senat. 

La primul punct,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2010 – aviz comun cu Comisia pentru industrii şi servicii din 
Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 
adjunct Cojoc Marin a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

Domnia sa a menţionat faptul că rectificarea bugetară pe anul 2010 
propusă prin acest proiect de act normativ este determinată de următorii factori: 
reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici în contextul evoluţiilor 
economice şi financiare recente, reducerea impozitului pe venit, reducerea 
produsului intern brut de 1,7-1,9%, comparativ cu creşterea de 1,3% avută în 
vedere la fundamentarea bugetului iniţial, cât şi reducerea numărului de salariaţi 
cu 1,8%.  

În acest sens, domnul director general adjunct Marin Cojoc a afirmat că 
veniturile estimate ale bugetului general consolidat au fost în sumă de 77,2 
miliarde lei, cu 0,1% reduse faţă de realizările perioadei corespunzătoare din 
anul precedent iar cheltuielile estimate ale bugetului general consolidat, în sumă 
de 95,3 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 4,0% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent.  

Prin acest act normativ, se propune: majorarea veniturilor bugetului de 
stat pe anul 2010, pe sold, cu suma de 2.018,3 milioane lei; majorarea 
cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de 3.940,6 milioane lei; 
majorarea cheltuielilor din fondurile provenite din credite externe, pe sold, cu 
suma de 45,5 milioane lei; diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată alocate de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale cu 2.242,5 milioane lei; efectuarea de redistribuiri a 
unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele în cadrul fondurilor 
aprobate în bugetele unor ordonatori principali de credite; ajustarea deficitului 
bugetar în corelaţie cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu 
măsurile instituite, la 6,8% ca pondere în PIB. 

Domnul director general adjunct Marin Cojoc a mai subliniat că, prin 
promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2010 se pot rezolva, în 
principal, următoarele probleme: punerea în practică a măsurilor întreprinse prin 
adoptarea actelor normative care vizează reducerea cheltuielilor bugetare, 
precum şi unele măsuri privind lărgirea bazei de impozitare care au drept scop 
asigurarea stabilităţii economice şi a obligaţiilor asumate de ţara noastră prin 
acordurile de împrumut cu organismele internaţionale; finanţarea unor proiecte 
de investiţii pentru refacerea infrastructurii din zonele afectate de calamităţi, ca 
urmare a inundaţiilor care au afectat mai multe zone din ţară; susţinerea unor 
proiecte de protecţie socială pentru persoanele cu venituri mici şi a celor care au 
avut de suferit de pe urma inundaţiilor; asigurarea fondurilor necesare 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii unor instituţii; ajustarea deficitului 
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bugetar în corelaţie cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu 
măsurile instituite, precum şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene. 

Domnul deputat Clement Negruţ, împreună cu domnul deputat Lucian 
Bode, membri în Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, au 
formulat două amendamente la articolele 49, respectiv 56 ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 18/2010, amendamente care supuse la vot au fost aprobate cu 
majoritate de voturi. 

În continuare, domnul deputat Marian Nistor, membru în Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, a dorit să 
precizeze trei aspecte importante ce trebuie avute în vedere, şi anume: absorbţia 
fondurilor europene ce este afectată prin pierderea programelor din cauza 
faptului că firmele se află în imposibilitate de plată a TVA-ului, problema 
alocării fondurilor pentru reconstrucţia şcolilor şi nedecontarea lucrărilor 
efectuate în baza O.U.G. nr. 7/2010. 

Domnul director Cojoc Marin a afirmat că 20% din fonduri sunt alocate 
pentru finanţarea proiectelor locale iar consiliile judeţene şi prefecturile sunt 
competente pentru repartizarea sumelor iar, în cazul reconstrucţiei şcolilor, la 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului au fost deja alocate 
fonduri în acest scop. 

Domnul Aurel Vainer, vicepreşedinte al Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a subliniat faptul că este esenţial ca Ministerul 
Finanţelor Publice să vină cu propuneri de buget realiste, bazate pe prognoze 
solide, adresând o atenţionare în acest sens. 

Domnul deputat Iulian Iancu, preşedinte al Comisiei pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor, a adresat, la rândul său, o întrebare 
reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, dorind să afle care au fost 
organismele cu care s-a consultat ministerul în procesul de elaborare al acestei 
propuneri de rectificare a bugetului pe anul 2010. 

Domnul Marin Cojoc a susţinut că Ministerul Finanţelor Publice 
construieşte bugetul împreună cu ordonatorii principali de credite şi că 
ministerul pe care îl reprezintă a desfăşurat consultări, de asemenea, cu Comisia 
de Dialog Social. 

Domnul senator, Varujan Vosganian, preşedinte al Comisiei economice, 
industrii şi servicii din Senat a menţionat că nu i se pare logică creşterea 
deficitului în condiţiile în care veniturile sunt mai mari ca urmare a creşterii 
TVA-ului. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a declarat că bugetele 
multor ministere au fost sub-evaluate de la bun început, exerciţiul bugetar pe 
anul 2010 fiind unul nerealist. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot 
propunerea de avizare favorabilă a proiectului de lege în ansamblul său, cu 
amendamente admisie, propunere care a fost aprobată cu majoritate de voturi 
(31 de voturi pentru, 27 împotrivă şi o abţinere). 
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Comisia economică şi-a continuat lucrările în şedinţă separată. 
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea conducerii 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 

a discuţiilor pentru o dată ulterioară, din cauza modificărilor repetate ale 
programului de lucru al Camerei Deputaţilor. Supusă la vot, propunerea a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei economice au continuat, în şedinţă comună cu 
membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
precum şi cu cei ai Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. 

  La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea domnului senator 
Marian Cristinel Bîgiu pentru ocuparea funcţiei de membru în Comisia de 
Evaluare a Activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - aviz 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
precum şi cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat. 

  Şedinţa Comună a fost condusă, de către domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor. 

Membrii celor patru Comisii au analizat documentaţia transmisă, luând 
cuvântul pentru a-şi exprima opiniile favorabile faţă de pregătirea profesională, 
sau pentru a-i adresa întrebări, deputaţi şi senatori din cadrul celor patru Comisii 
sesizate în vederea avizării.  
          În urma opiniilor exprimate de către membrii celor patru Comisii, s-a 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a domnului Marian 
Cristinel Bîgiu pentru ocuparea funcţiei de membru al Comisiei de Evaluare a 
Activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 13 octombrie, cu studiul şi 
dezbaterea următoarei iniţiative legislative: propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 439/2010). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 
ca votul asupra acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a 
Comisiei.   

Şedinţa Comisiei au continuat în ziua de 14 octombrie, cu studiul şi 
dezbaterea următoarei iniţiative legislative: propunere legislativă pentru 
modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (Plx 440/2010). 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 
ca votul asupra acestei iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a 
Comisiei.   

  
PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 

         Mihai TUDOSE                                             Horia GRAMA 
 

    
                               Expert parlamentar: 

                      Alina Ailenei 
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