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PROCES – VERBAL 
  

al  şedinţelor de comisie din zilele de  01 şi 02 martie 2005 
 
 
 
La lucrările comisiei din zilele de 01 şi 02 martie 2005 au fost prezenţi 25  

deputaţi, fiind absenţi motivat 1, iar nemotivat 0. 
 
La lucrările comisiei  au participat următorii invitaţi: 

 
- domnul Buzaşu Septimiu - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- domnul Olea Viorel - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului; 
- doamna Pop Carmen - Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului. 
- domnul Popescu Iulian - Ministerul Afacerilor Externe; 
- doamna Ştefan Anca - Ministerul Afacerilor Externe; 
- domnul Chiriţescu Răzvan - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Horobeanu Sofia - Ministerul Finanţelor Publice; 
- doamna Nistor Valeria - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Sebastian Bodu - Ministerul Finanţelor Publice; 
- domnul Marius Bălu - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Lungu Dănuţ - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Nenciu Paul - Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul Popescu Marius - Ministerul Apărării Naţionale; 
- doamna Sebe Cecilia - Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei ; 
- domnul Mihai Şeitan - CNPAS; 
- doamna Agalopol Ileana - Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare; 
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- domnul Bărbulescu Olimp - Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare; 

- domnul Ciprian Copariu - Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare; 

- domnul Stere Farmache - Bursa de Valori Bucureşti; 
- domnul Marian Stoica - Bursa de Valori Bucureşti. 

 
 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul Mihai Tănăsescu, 

preşedintele comisiei, care pentru început a supus la vot ordinea de zi. 
 

I. FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii 
Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de 
reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. PLX 
46/2005 (continuarea dezbaterilor) 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 
pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare 
transfrontalieră între Bulgaria şi România pentru anul 2003, 
semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de 
finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria 
şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 
2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitor la Programul Iniţiativa 
Graniţe Externe 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 19 
decembrie 2003, şi în Memorandumul de finanţare încheiat între 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 
2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 
2004.PLX57/2005 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
memorandumurile de finanţare încheiate între Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional 
PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin 
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comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
Programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate - 
cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, 
Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina.PLX58/2005 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea 
nr.348/2004 privind denominarea monedei 
naţionale.PLX59/2005 

 
II. AVIZE 

 
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de 
stat.PLX55/20054 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională.PLX60/2005 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale 
româneşti din străinătate.PLX61/2005 
8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă 
Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. 
Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în 
administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Locuinţei.PLX50/2005 

 
III. DIVERSE 

 
IV. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA  

SIMILARĂ A SENATULUI 
ORELE 1300 – DISCUŢII CU      

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PE  
PROBLEME SPECIFICE 
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Comisia a început dezbaterea ordinii de zi  cu: 
 

Marţi 01 martie 2005 
 
FOND 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a 
Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, 
precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. PLX 46/2005 (continuarea dezbaterilor). 

Dezbaterile au avut loc în prezenţa domnului Sebastian Bodu – secretar de 
stat Ministerul Finanţelor Publice şi a doamnei Nistor Valeria  - director M.F.P. – 
A.N.A.F. 

Domnul Sebastian Bodu prezintă membrilor comisiei că măsura de preluare 
a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice este în consens cu cerinţele F.M.I. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu informează membrii comisiei că 
amendamentele privind locul Autorităţii Naţionale a Vămilor precum şi  locul 
subsecretarului de stat au fost agreate de iniţiator. Prin nota iniţiatorului se arată că 
această instituţie va colabora cu A.N.A.F. De asemenea dumnealui  prezintă 
membrilor comisiei activitatea Gărzii financiare care are ca scop îndeplinirea planului 
de încasări iar actele le transmite administraţiei fiscale, iar aceasta este încărcată cu 
foarte multe dosare. Domnia sa consideră că ar trebui să se permită Gărzii financiare 
să se implice în actul de control. 

Domnul Sebastian Bodu afirmă că, Garda Financiară nu este pregătită în 
acest moment să facă control. Deocamdată va desfăşura o activitate complementară 
cu A.N.A.F. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu apreciază că trebuie găsită o soluţie 
pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre Garda financiară şi administraţia fiscală. 

Domnul deputat Coşea Mircea consideră că nu este o susţinere adecvată din 
partea M.F.P. Mai mult dumnealui aştepta un plan concret, scris şi de aceea  se abţine 
de a lua o hotărâre în privinţa acestui proiect de lege, deoarece nu este lămurit. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu este de acord cu punctul de vedere al 
domnului deputat Coşea Mircea şi adresează rugămintea iniţiatorului de a se prezenta 
cu probleme concrete , materializate în texte care să clarifice aceste probleme. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot amânarea dezbaterilor 
acestui proiect de lege. 

Cu două abţineri: domnul deputat Drăguş Radu şi domnul deputat Silaghi 
Ovidiu  comisia a hotărât amânarea dezbaterilor. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanţare 
încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 
naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 
2003, în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi 
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Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între 
Bulgaria şi România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, 
în Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria şi 
România pentru anul 2003, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003, în 
Memorandumul de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitor la Programul Iniţiativa Graniţe Externe 2003 pentru 
România, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, şi în Memorandumul de 
finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la 
Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare 
pentru România, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2004.PLX57/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea dezbaterilor, deoarece 
aşa cum au hotărât membrii comisiei, trebuia să fie prezent ministrul sau secretarul de 
stat care să susţină proiectul de lege aflat pe ordinea de zi. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de 
finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare 
la Programul naţional PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
Programele 2004 de cooperare transfrontalieră şi de vecinătate - cooperare 
transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
Moldova şi Ucraina.PLX58/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea dezbaterilor. 
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind 
denominarea monedei naţionale.PLX59/2005 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune discutarea acestui proiect în 
prezenţa doamnei comisar Agalopol Ileana – C.N.V.M. şi a domnului director general 
Stere Farmache - B.V.B., având în vedere că amendamentul este formulat de 
C.N.V.M. 

Doamna Ileana Agalopol prezintă membrilor comisiei necesitatea 
amendamentului privind implicaţiile asupra pieţei de capital. Se propune modificarea 
articolului 4, în sensul introducerii unui aliniat nou, motivând că pe piaţa de capital 
nu se poate discuta despre preţuri şi tarife ci despre informaţii. 

Domnul Stere Farmache prezintă problema înregistrării în contabilitate a 
capitalului social cu 4 zecimale. Vor fi înregistrări în contabilitate cu două zecimale 
şi cu trei zecimale, vor fi probleme şi de aceea se doreşte să se facă rotunjirea la două 
zecimale. 

Domnul deputat Coşea Mircea apreciază seriozitatea modului de prezentare  
atât a doamnei Ileana Agalopol cât şi a domnului Stere Farmache. 

Domnia sa doreşte unele clarificări  privind înlocuirea termenilor de 
“preţuri şi tarife” pe piaţa de capital cu terminologia de “informaţii”. Dumnealui 
apreciază că este mai puţin clar termenul de informaţii decât acela de preţ. 
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Domnul deputat Cosea Mircea este de acord că există o problemă cu cele 
patru zecimale şi propune să existe peste tot posibilitatea de reducere a acestor 
zecimale. 

Doamna deputat Iordache Graţiela prezintă o problemă de principiu şi 
anume aceea că prin obligarea societăţilor de a modifica valoarea nominală, acestea 
vor avea costuri suplimentare. Dumneaei întreabă dacă s-au luat în calcul aceste 
costuri şi dacă nu este un amestec în Adunarea Generală a acţionarilor. Modificarea 
valorii nominale trebuie făcută cu acordul acţionarilor .Dumneaei este de acord cu 
forma Senatului. 

Domnul deputat Cosea Mircea întreabă dacă avem de a face cu o 
modificare a valorii sau cu o transcriere. Denominarea nu înseamnă schimbarea 
valorii ci doar o transcriere. 

Domnul Barbulecu Nelson explică că această operaţiune presupune o 
modificare a valorii nominale. Din raţiuni de natură contabilă se oferă posibilitatea fie 
de a majora, fie de a diminua capitalul social pentru a nu mai fi afectate de cele patru 
zecimale. Costurile vor fi suportate de societatea pe acţiuni. 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea dezbaterilor. 
    

Miercuri  02 martie 2005 
 

AVIZE 
 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.PLX55/2005 se dezbate 
în prezenţa domnului Mihai Seitan – secretar de stat C.N.P.A.S. şi a doamnei Sebe 
Cecilia – expert Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Domnul Mihai Seitan precizează membrilor comisiei că Ordonanţa îşi face 
deja efectul, cca. 4.200.000 persoane beneficiază de recalcularea pensiei şi urmează 
să primească drepturile. Ordonanţa stabileşte procedura, tehnica de calcul şi prevede 
angajarea unui număr suplimentar de 1400 persoane pentru această activitate. Prima 
etapă s-a încheiat. Acţiunea de recalculare creează creştere la o anumită categorie de 
pensionari. Dintr-un număr de 205.000 de pensionari care  vor beneficia de decizie 
nouă, 40% vor primi pensie majorată. 

Recalcularea se va efectua în baza datelor, elementelor şi informaţiilor 
existente în documentaţiile aflate în evidenţa caselor teritoriale de pensii, 
pensionarilor acordându-li-se dreptul ca, după comunicarea deciziilor de recalculare 
să poată prezenta acte doveditoare a unor elemente noi, în temeiul cărora să solicite 
modificarea drepturilor recalculate. 

Drepturile modificate în aceste condiţii se vor acorda de la data iniţială a 
recalculării în interiorul termenului general de prescripţie de 3 ani. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen informează membrii comisiei că 
domnul ministru Barbu Gheorghe a afirmat că prin procesul de recalculare a pensiei 
va fi în medie o creştere de 15% iar după trei ani nu încetează dreptul pensionarului 
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de a solicita recalcularea pensiei, dar după acest termen noile drepturi recalculate se 
acordă cu data depunerii cererii. 

Domnul Mihai Seitan confirmă cele precizate de domnul deputat 
Nicolăescu. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen întreabă dacă acest proiect s-a discutat 
la Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul Mihai Seitan a răspuns că nu, deoarece se aşteptă avizul Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen arată că pensionarii sunt nevoiţi să 
plătească anumite tarife pentru eliberarea duplicatelor actelor care să stea la baza 
solicitărilor de modificare a drepturilor recalculate. În acest sens dumnealui propune 
un amendament în sensul că toate tarifele aferente eliberării duplicatelor să fie 
eliminate. 

Domnul deputat Coşea Mircea semnalează faptul că sunt probleme cu 
eliberarea acestor acte deoarece unele instituţii au dispărut complet, se utilizează 
dovada cu martori prin notariat şi sunt taxe mari. Dumnealui consideră că trebuie 
găsită o soluţie. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să se constituie un grup care 
să vină cu o propunere legislativă pentru amendarea acestui text de lege. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen precizează că taxele notariale sunt 
stabilite de Ministerul Justiţiei şi consideră că nu trebuie să existe un amestec în legea 
acestuia. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă există perspectiva 
introducerii unui sistem de pensii privat în care statul să susţină acest sistem. 

Domnul Mihai Seitan informează membrii comisiei că există 2 legi în 
funcţiune privind pensiile private. Aceste legi au fost create cu foarte mare prudenţă 
iar revizuirea acestora nu a fost prevăzută în programul de guvernare. 

Doamna deputat Mihăilescu Dorina întreabă dacă se cunoaşte numărul de 
pensionari existenţi în agricultură . Dumneaei  apreciază că , creşterea preţurilor la 
energie, gaze nu pot fi compensate de majorările determinate de recalculare . De 
asemenea domnia sa semnalează că în agricultură va fi şi o creştere de impozit pe 
venitul agricol. 

Domnul Mihai Seitan subliniază că nu are loc o majorare de pensii, ci este 
vorba de o reaşezare a pensiilor pe criterii echitabile. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu prezintă membrilor comisiei efectul 
introducerii cotei unice în sensul unui deficit de venituri la bugetul de stat, deficit ce 
trebuie diminuat şi de aceea întreabă dacă acest program are acoperire pecuniară în 
buget. 

Domnul Mihai Seitan argumentează că deşi au existat negocieri cu F.M.I. 
ca această cheltuială să nu se facă sau să se facă pe jumătate, s-a ajuns la concluzia că 
Guvernul are o prioritate în această problemă. Prin acest program se urmăreşte 
aşezarea pensiilor pe criterii echitabile, această recalculare va dispare din sistemul de 
pensii şi se va urmării creşterea valorii punctului. 

Domnia sa arată că la agricultori vor fi anumite modificări, aceştia nu au 
pensie, agricultorii beneficiază de subvenţii de stat. 
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Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu supune la vot acest proiect de lege cu 
amendamentul care să se discute pe fond la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

 În urma dezbaterilor comisia cu unanimitate de voturi a hotărât întocmirea 
unui aviz cu amendament. 

 
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională.PLX60/2005 a fost dezbătut în prezenţa domnului col. Lung Dănuţ – 
expert, domnului mr. Nenciu Paul – consilier juridic şi a domnului cpt. Popescu 
Marius – consilier Juridic din partea Ministerului Apărării Naţionale.  

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu întreabă dacă acest act normativ nu 
vine în contradicţie cu memorandumul F.M.I. prin care se doreşte îngheţarea 
creşterilor salariale din luna octombrie.  

Reprezentanţii M.A.N. motivând prin faptul că memorandumul cu F.M.I. 
nu a fost semnat, că aceste creşteri sunt aprobate prin buget, adresează rugămintea 
membrilor comisiei să susţină acest proiect de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu confirmă că toate ministerele au 
aceste creşteri salariale prevăzute în buget, sumele respective sunt îngheţate urmând a 
fi folosite în alte scopuri . Domnia sa sugerează reprezentanţilor M.A.N. să poarte 
discuţii şi cu Ministerul Finanţelor Publice pe această temă şi propune amânarea 
dezbaterilor. 

Comisia cu unanimitate de voturi a hotărât amânarea dezbaterilor. 
  
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat 
potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de 
la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din 
străinătate.PLX61/2005 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât amânarea dezbaterilor. 
4. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa a unui teren aflat 
în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Locuinţei.PLX50/2005 s-a dezbătut în prezenţa 
domnului Buzaşu Septimiu – secretar de stat Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, a domnului Olea Viorel – consilier şi doamnei Pop 
Carmen - expert în cadrul aceluiaşi minister 

Domnul Buzaşu Septimiu susţine respingerea O.U.G. nr. 132/2004 privind 
atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale Administraţia Porturilor 
Maritime –S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în 
administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului deoarece 
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Compania are cheltuieli mari determinate atât de activitatea curentă cât şi a creditelor 
contractate în trecut. 

Domnul deputat Martin Eduard prezintă membrilor comisiei situaţia 
existentă şi anume că s-a organizat licitaţie şi  aceasta a fost câştigată. Urmare acestui 
fapt, au început lucrările şi la locul faptei există în acest moment un morman de 
moloz.. Dumnealui consideră că această investiţie privind realizarea pasarelei 
pietonale are o importanţă deosebită oferind servicii atractive în domeniul nautic şi ar 
aduce şi venituri. 

Domnul Buzaşu Septimiu precizează că nu este exclusă realizarea acestei 
investiţii, dar nu poate fi obligată Administraţia Porturilor Maritime să o facă. 

Domnul Olea Viorel argumentează că Ministerul se opune concesionării, 
licitaţia s-a făcut dar nu a respectat legea. 

Domnul deputat Martin Eduard apreciază că această investiţie este o 
lucrare bună, este de interes naţional şi trebuie continuată.  

Domnul deputat Silaghi Ovidiu propune amânarea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege pentru o informare mai bună. 

Domnul deputat Guşă Cosmin solicită verificarea legalităţii ordonanţei 
deoarece s-a afirmat despre ilegalitate şi trebuie probat. 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune amânarea dezbaterilor pentru 
o săptămână şi propune să se vină cu elemente care să probeze cele spuse. 

Domnul Buzaşu Septimiu subliniază încă o dată imposibilitatea Companiei 
portuare de a  finanţa lucrarea şi propune găsirea unui alt investitor. 

Domnul deputat Nicolăescu Eugen propune respingerea, aşa cum susţine 
Senatul 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă a 
hotărât întocmirea unui aviz în forma Senatului. 

 
DIVERSE 

              
La iniţiativa doamnei deputat Iordache Graţiela de a se înfiinţa o 

subcomisie pentru piaţa de capital, domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune să se 
stabilească componenţa acesteia. 

Subcomisia s-a format prin înscrierea  unui număr de 6 deputaţi. 
Structura comisiei este următoarea: 

                - Iordache Gabriela       preşedinte 
                - Coşea Dumitru           vicepreşedinte 
                - Muntean Florin          secretar 
                - Rusu Mihaela             membru 
                - Silaghi Ovidiu            membru 
                - Merka Adrian             membru 
 

Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune pentru săptămâna viitoare să 
fie invitate: C.N.V.M. şi S.I.F.-urile. 

Doamna deputat Iordache Graţiela propune să fie invitaţi şi investitori. 
Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune ca iniţial să fie invitate 

instituţiile statului şi ulterior să fie inviţi şi reprezentanţi ai pieţei de capital. 
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                Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu propune, urmare solicitării 
preşedintelui Curţii de Conturi a României, înfiinţarea unei subcomisii pentru 
verificarea conturilor publice urmând ca săptămâna viitoare să se stabilească 
componenţa acesteia. 
 
 

IV. ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA SIMILARĂ 
A SENATULUI – DISCUŢII CU BANCA NAŢIONALĂ 

A ROMÂNIEI PE PROBLEME SPECIFICE 
 
 
              Din partea Băncii Naţionale a României, au luat parte domnii: Mugur 
Isărescu, Florin Georgescu, Eugen Dijmărescu şi Alexandru Popa. 
             Discuţiile au fost conduse domnul Mihai Tănăsescu, preşedintele Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor. Domnia sa roagă conducerea 
B.N.R. să facă o informare vis-à-vis de problemele cu care se confruntă ţara: 
liberalizarea contului de capital şi denominarea leului. 
             Domnul Mugur Isărescu a prezentat aspecte legate de cauzele care au 
determinat aprecierea leului, situaţiile noi apărute datorită intrărilor permanente de 
capital, apropiata liberalizare a unui subcapitol din capitolul mare al contului de 
capital. Domnia sa arată că un obiectiv expres al B.N.R. este crearea condiţiilor 
pentru stabilitatea preţurilor, nu a cursului. 
              Pe parcursul discuţiilor au luat cuvântul: domnul Varujan Vosganian – 
preşedintele Comisiei pentru buget , finanţe şi bănci a Senatului, domnul deputat 
Mircea Coşea, domnul deputat Petre Popeangă, domnul deputat Leonard Cazan, 
doamna deputat Graţiela Iordache, doamna deputat Dorina Mihăilescu, doamna 
senator Silvia Ciorne, domnul senator Viorel Ştefan, doamna deputat Mihaela Rusu. 
Dumnealor au făcut diverse comentarii şi au cerut lămuriri suplimentare legate de 
problemele discutate. 
            Domnul preşedinte Mihai Tănăsescu mulţumeşte conducerii B.N.R. pentru 
promptitudinea şi substanţiala prezentare făcută şi adresează rugămintea acesteia de a 
manifesta disponibilitate în perioada lunilor următoare pentru o întâlnire pe tema 
denominării leului. 

  
 

 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
PREŞEDINTE 

 
 
 

Întocmit, 
Giorgiana Ene 


