
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/30/11.02.2004 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  

de 10 şi 11 februarie 2004 
    
            Marţi, 10 februarie 2004 
 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
          1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea 
Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la 
Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru 
restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la 
Bucureşti la 30 decembrie 1999 (PLx 25/2004).        
  2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Integrării Europene: domnul Andrei Popescu - secretar de stat, Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Dana Ionel - director. 

Lucrările şedinţei 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, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul 
României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, 
laMemorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi 
reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999. 
 Reprezentantul Ministerului Integr�rii Europene a 
prezentat proiectul de lege ar�tând necesitatea 
aprob�rii sale. In continuare, reprezentantul Ministerului 
Integr�rii Europene a f�cut precizarea c�, în urma 
analizei solicit�rii p�r�ii române de a prelungi 
perioada de efectuare a pl��ilor, Comisia European� a 
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aprobat extinderea pentru componentele RO9904.03 "Măsuri 
active de ocupare a forţei de muncă" şi RO9904.05 "Măsuri pentru diminuarea 
impactului social al restructurării industriale". 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie ce s-a întâmplat cu o componentă a 
programului RICOP, şi anume, cea referitoare la IMM-uri. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că suma alocată 
pentru această componentă a crescut de la 30 milioane euro la 36 milioane euro, 
prin realocarea sumei de 6 milioane de euro de la componenta "Plăţi 
compensatorii" considerată de Comisia Europeană drept o componentă pasivă. 
De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că a început 
realizarea acestei componente prin semnarea a primei serii de contracte, urmând 
ca data de finalizare a contractelor să fie 30 noiembrie 2004. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat 
în forma prezentată. 
 Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD: 
Lucia Cornelia Lepădatu - delegaţie externă şi Dan Ioan  Popescu.  
         
             Miercuri, 11 februarie 2004 
 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, 
comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere (PLx 
31/2004).  
 2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru ratificarea Scrisorii de Acord  dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de Agenţie de implementare a 
Facilităţii globale de mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în 
cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă,  
semnat la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003 (PLx 
11/2004).      
       3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
           La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului: doamna Maria Moise - consilier, 
Ministerului Finanţelor Publice: domnul Ştefan Petrescu - director general, 
doamna Diana Peligrad - coordonator programe şi doamna Monica Secăreanu - 
expert. 

Lucrările şedinţei 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, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
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Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea 
materialelor forestiere de reproducere. 
 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a 
prezentat membrilor comisiei proiectul de lege precizând că dispoziţiile acestuia 
vizează armonizarea legislativă cu dispoziţiile de drept comunitar derivat 
cuprinse în Directiva Consiliului 199/105/CE din 22 decembrie 1999 referitoare 
la comercializarea materialelor forestiere de reproducere. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) cine se ocupă cu producerea 
materialelor forestiere de reproducere; 2) dacă este necesară folosirea 
materialelor forestiere de reproducere; 3) dacă există în acest moment o 
autoritate naţională în domeniu care se ocupă de protecţia pădurilor din 
România. 
 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului a 
spus că orice persoană fizică sau juridică poate să producă materiale forestiere 
de reproducere, dar numai dacă a fost autorizată în acest scop de către 
Autoritatea Naţională din acest domeniu, aşa cu este ea definită în acest proiect 
de lege. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului a precizat că este necesară folosirea materialelor forestiere de 
reproducere, deoarece pădurile au suferit un proces intens de defrişare, de-a 
lungul timpului, iar acum nu se mai poate ajunge la echilibrul natural fără acest 
ajutor de regenerare prin folosirea materialelor forestiere de reproducere. 
 In continuare, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
şi Mediului a precizat că există o astfel de autoritate naţională formată din 17 
persoane dintre care şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, 
Apelor şi Mediului. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a spus că este de acord cu prevederile 
proiectului de lege şi a propus avizarea favorabilă a iniţiativei guvernului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat 
în forma prezentată. 
 

 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru ratificarea Scrisorii de Acord  
dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în 
calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii globale de mediu (FGM), 
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru 
pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor 
naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă,  semnat la Zagreb la 28 iulie 
2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003.  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice le-a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de lege arătând că, prevederile acestuia se referă la proiectul 
complex, aflat în prezent în faza de pregătire, care are drept obiectiv principal 
atenuarea riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru 
situaţii de urgenţă. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă Agenţia Naţională pentru 
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Resurse Minerale este în subordinea Guvernului  sau în subordinea Ministerului 
Economiei şi Comerţului; 2) de ce iniţial valoarea proiectului a fost estimată la 
245 milioane dolari SUA iar ulterior s-a ajuns la cifra de 205 milioane dolari 
SUA. 
 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că, întradevăr 
preevaluarea proiectului, făcută în urmă cu doi ani, a fost stabilită la suma de 
245 milioane dolari SUA iar ulterior, în luna ianuarie a.c. datorită unor ajustări 
operate în comun de Banca Mondială şi minister, s-a ajuns la o valoare mai 
mică, şi anume, 205 milioane dolari SUA. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege să fie avizat 
în forma prezentată. 
 Din numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD: 
Lucia Cornelia Lepădatu - delegaţie externă şi Dan Ioan  Popescu.  

 
 
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                            
 
 

         Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
   
 

 
 
                   

 
 

 
                   

 


