
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/ 53  /17.02.2005 

 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  
de 15, 16 şi 17 februarie 2005 

                                      

                

Marţi, 15 februarie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România.(PLx 30/14.02.2005). 

                                                                                                                          

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2004 pentru 

modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al 

României şi a taxelor vamale aferente acestora. (PLx 24/14.02.2005). 

                                                                                                                                       

           3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 

GUEST



 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de 

membri.   

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi: reprezentanta Ministerului 

Finanţelor Publice, doamna Tatiana Brega - şef serviciu, Claudia Ghiţă - şef 

serviciu, Ştefan Ciobanu - director, Delia Gavrilă - consilier; iar din partea 

Ministerului Integrarii Europene: domnul Gabriel Friptu - director. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie 2005. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a susţinut necesitatea 

aprobării prezentei Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, subliniind că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate  ca 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, să fie avizat în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinei de zi  a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării 

mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente 

acestora. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie 2005. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a susţinut necesitatea 

aprobării prezentei Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, subliniind că  acest 

proiect de lege vizează transpunere în Tariful vamal de import al României 

pentru anul 2005 a modificărilor Nomenclaturii Combinate completând astfel 

taxele vamale stabilite prin Legea nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de 

la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de comerţ, a Acordului 

internaţional privind carnea de bovină şi a Acordului internaţional privind 

produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994, Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României, adoptată cu 

modoificări şi completări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât  în unanimitate ca 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful 

vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora, să fie avizat 

în forma adoptată de Senat. 

 

Miercuri, 09.02.2005 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1.Audierea reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi 

a Municipiului Bucureşti. 

                                                                                                                                         

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind  

utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare 

neperformante. (PL. 23/14.02.2005).           
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3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2003 referitoare la 

unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale deTransport şi 

Gaze Naturale ''Transgaz'' S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de 

investiţii. (PLx 26/14.02.2005). 

                                                                                                                                              

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind 

unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companii şi 

societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor 

minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din 

subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia 

le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau 

pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici. (PLx 

25/14.02.2005). 

                                                                                                                                   

5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de 

membri.   

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi reprezentanţii Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucureşti, domnul Vasile 

Nicolae - vicepreşedinte, domnul Sose Iacobescu - prim vicepreşedinte, Cornelia 

Rotaru - director general şi Constantin Răşnoveanu - vicepreşedinte precum şi 

din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Liliana Mitre - director 

general adjunct şi doamna Ileana Stoincea - consilier superior; iar din partea 

Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna Alina Vlad - expert,  
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doamna Rodica Dumitriu - director general şi domnul D. Condrea - director 

general adjunct. 

Domnul deputat Ovidiu Silaghi a participat la şedinţa Comisiei, la 

discutarea problemelor legate de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi 

Municipiului Bucureşti, în locul domnului deputat Gabriel Sandu. 

  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

  

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă  audierea reprezentanţilor 

Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti. 

 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a menţionat faptul că, potrivit Decretului-Lege 

nr.139/1990 şi prevederilor propriului statut, Camera de Comerţ şi Industrie a 

României şi a Municipiului Bucureşti – CCIRB este o organizaţie 

neguvernamentală, de utilitate publică, cu caracter autonom, având drept scop 

promovarea intereselor generale ale membrilor ei, ale tuturor comercianţilor, 

pentru dezvoltarea comerţului şi industriei româneşti pe plan intern şi extern şi 

sprijinirea intereselor comercianţilor români în raporturile cu autorităţile din ţară 

şi cu organisme specializate din străinătate. 

De asemenea, reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României 

şi a Municipiului Bucureşti a subliniat faptul că, această Cameră îndeplineşte 

atât atribuţiile de cameră naţională, cât şi de cameră a Municipiului Bucureşti, 

întreaga activitate a CCIRB desfăşurându-se sub o conducere colectivă, 

democratică şi transparentă, constituită din: Adunarea Generală a Membrilor, 

Colegiul de Conducere, Comitetul Executiv şi Preşedinte. 
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 De asemenea, reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României 

şi a Municipiului Bucureşti a mai subliniat faptul că, această calitate de membru 

al CCIRB este voluntară, iar structura membrilor cuprinde: membri individuali- 

persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente, persoane 

juridice constituite în temeiul Legii nr.31/1990, având, de regulă, sediul în 

Bucureşti şi membri colectivi – camere de comerţ şi industrie teritoriale, camere 

de comerţ bilaterale, asociaţii profesionale, patronate. 

Domnul deputat Ovidiu Silaghi a dorit să ştie cum se explică faptul că 

există o Cameră de Comerţ şi Industrie a României şi  a Municipiului Bucureşti, 

acest lucru fiind unic în lume. 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a spus că şi în alte ţări există acest sistem, exemplu: 

Japonia, Portugalia, existând o listă de 14-15 de ţări.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose  a întrebat în ce măsură a fost necesară 

această Cameră de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi 

dacă aceasta răspunde unei necesităţi a agenţilor economici din Bucureşti . 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a spus că existenţa unei singure Camere se regăseşte şi 

în alte ţări. Adunarea Generală a  hotărât  că este necesară separarea celor 2 

Camere. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat cum a fost înfiinţată Camera 

de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti şi dacă a existat o 

presiune a agenţilor economici din Bucureşti. 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a spus că a fost cererea tuturor Camerelor de Comerţ 

teritoriale. 
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Domnul secretar Cosmin Nicula a întrebat care este relaţia cu celelalte 

Camere de Comeţ şi Industrie teritoriale şi care este relaţia cu mediul de afaceri 

din Bucureşti. 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a spus că relaţia cu mediul de afaceri şi cu patronatele 

este foarte bună, iar în cadrul Adunării Generale a  Camerei de Comerţ şi 

Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti din iulie 2002  s-a adoptat 

statutul cu aceştia. 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a menţionat că, în cadrul Adunării Generale, oamenii de 

afaceri şi-au spus cuvântul, iar această structură funcţionează legal, în sprijinul 

mediului de afaceri din teritoriu şi din Bucureşti. Pentru a putea veni în ajutorul 

mediului de afaceri numai în acest an am pus la dispoziţie peste 3 miliarde lei 

sub formă de gratuitaţi la târguri şi expoziţii. 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a făcut un rezumat al istoriei CCIRMB, care a luat fiinţă 

prin Decretul lege 139/1990 care a reprezentat cel mai democratic act normativ, 

dând posibilitatea în teritoriu de a înfiinţa câte o CCI în fiecare judeţ. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie care este posibilitatea 

legală de a deveni membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României şi a Municipiului Bucureşti, care este structura membrilor Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti precum şi dacă votul 

unei Camere de Comerţ şi Industrie  teritorială  are aceeaşi pondere cu votul 

unui membru direct. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie care este poziţia 

Camerelor de Comerţ Teritoriale vis-a-vis de poziţia reprezentanţilor Camerei de 

Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, ştiind că poziţia  

domnului deputat Ovidiu Silaghi nu este o poziţie izolată, fiind împărtăşită de 

mai mulţi reprezentanţi ai CCI din teritoriu.  
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Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a menţionat că, votul nu are acceaşi pondere, CCIRMB 

fiind organizată în 5 secţiuni pe specific de activitate, camerele teritoriale fiind o 

sectiune aparte intre acestea, având 41 de membrii.  

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a făcut apoi o prezentare a ultimei Adunări generale a 

CCIRMB, la care membrii acesteia şi-au manifestat acordul cu această separare, 

singura problemă fiind cea legată de patrimoniu. 

 Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a insistat asupra faptului că, se doreşte iniţierea în 

sistemul cameral, precum şi dorinţa de a lucra împreună. 

Domnul deputat Andrei Gerea a dorit mai multe lămuriri în legătură cu 

modul de înfiinţare şi organizare actual al Camerei de Comerţ şi Industrie a 

României şi a Municipiului Bucureşti . 

Reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 

Municipiului Bucureşti a pus la dispoziţia Comisiei, Raportul de activitate al 

CCIRMB, şi a dat mai multe amănunte legate de actele normative care stau la 

baza iniţierii şi organizării CCIRMB.  

Domnul deputat Dorel Ursărescu a ridicat problema diferenţei dintre 

cursul leului şi al euro, precum şi faptul că există agenţi economici care aşteaptă 

o poziţie în favoarea mediului de afaceri din partea CCIRMB. După admiterea 

României în UE, rolul CCIRMB va creşte. 

Domnul deputat Cornel Popa a ridicat problema modului in care a fost 

luată hotărârea membrilor CCIRMB din teritoriu la ultima adunare generală 

precum şi dacă procedurile de unificare între CCIR si cea CCI a municipiului  

Bucureşti au fost luate ca urmare a unei hotărâri a adunării generale sau printr-

un act normativ. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a menţionat că în septembrie 2002 

reprezentanţii camerelor teritoriale din 35 de judete au hotărât să adopte un nou 
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statut, altul decât cel iniţial, din iulie 2002, care fusese adoptat de toţi cei 41. 

Acest statut a fost contestat în instantă şi a fost anulat. Instanţa a hotărât că 

această decizie din aseptembrie a fost ilegală. Este bine că se discută asupra 

acestui lucru dar problema este conformitatea cu legea. Camera Deputaţilor nu 

poate fi de acord decât cu rezolvarea conform legii a acestui diferend. 

Domnul Preşedinte Mihai Tudose a afirmat că, în funcţie de programul 

Comisiei, membrii acesteia vor face o vizită la sediul CCIRMB pentru 

continuarea audierilor. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a făcut propunerea de a merge în 

teritoriu pentru a solicita punctul de vedere al Camerelor teritoriale în vederea 

unui schimb de informaţii vis-a-vis de opiniile acestora. Pot fi şi materiale 

scrise, pentru a fi de un real ajutor pentru clarificarea mediului de afaceri 

românesc. 

Domnul Preşedinte Mihai Tudose a apreciat această propunere, susţinând 

oportunitatea existenţei unei legi speciale a CCIRMB, Comisia putând avea 

chiar şi o iniţiativă legislativă în acest sens. 

Domnul Gabriel Sandu a susţinut necesitatea existenţei unei legi speciale 

care să reglementeze această situaţie. 

 

La punctul 2 de pe Ordinea de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, 

în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi 

din valorificarea activelor bancare neperformante. (PL. 23/14.02.2005). 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie 2005. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a susţinut 

necesitatea şi oportunitatea adoptării prezentului act normativ. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a întrebat dacă în bugetul pe 

anul 2005 sunt prevăzute sumele care s-au încasat din privatizare. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului  aspus că aceste 

sume sunt prevăzute pentru diminuarea datoriei publice interne. 

Domnul deputat Aurel Vainer a intrebat dacă prin aceste prevederi ale 

hotărârii de guvern se dă ca unică destinaţie diminuarea datoriei publice interne. 

Reprezentantul MEC a spus că acest act normativ prevede păstrarea 

destinaţiei sumelor provenite din valorificarea de către AVAS a activelor 

bancare neperformante precum şi posibilitatea prevederii de către Guvern a altor 

destinaţii, în legătură cu veniturile încasate de către toate instituţiile implicate în 

procesul de privatizare, din vânzarea acţiunilor deţinute la unele societăţi 

comerciale cu capital de stat şi din dividende.     

Proiectul de lege a intrat în dezbaterea membrilor Comisiei, trecându-se la 

discutarea pe articole. 

Articolul 1 al Ordonoanţei de urgenţă a Guvernului, a fost aprobat în 

forma adoptată de Senat, cu 19 de voturi pentru şi 4 abţineri.   

Articolul 2 al Ordonoanţei de urgenţă a Guvernului, a fost aprobat în 

forma adoptată de Senat, cu 19 de voturi pentru şi 4 abţineri.   

Articolul 3 al Ordonoanţei de urgenţă a Guvernului, a fost aprobat în 

forma adoptată de Senat, cu 19 de voturi pentru şi 4 abţineri.   

Articolul 4 al Ordonoanţei de urgenţă a Guvernului, a fost aprobat în 

forma adoptată de Senat, cu 19 de voturi pentru şi 4 abţineri.   

Articolul 5 al Ordonoanţei de urgenţă a Guvernului, a fost aprobat în 

forma adoptată de Senat, cu 19 de voturi pentru şi 4 abţineri.   

Preşedintele Comisiei, domnul Mihai Tudose a supus la vot textul integral 

al proiectului de lege adoptat de Senat. 

Cu 19 voturi pentru şi 4 abţineri, membrii Comisiei au hotărât ca proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2003 

privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare 

neperformante, să fie avizat în forma adoptată de Senat. 
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Domnul deputat Octavian Purceld a comentat abţinerea grupului PRM în 

legătură cu acest proiect de lege, afirmând că această Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului a fost emisă în anul 2004, ajungând să se discute în  cadrul Comisiei 

în anul 2005. 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a menţionat faptul 

că nu este normal ca sumele din privatizare să rămână la dispoziţia Guvernului. 

 

La punctul 3 de pe ordinea de zi a fost inscrisa dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2003 referitoare la unele măsuri privind utilizarea 

profitului Societăţii Naţionale deTransport şi Gaze Naturale ''Transgaz'' S.A. 

pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii. (PLx 26/14.02.2005). 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie 2005. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a susţinut necesitatea şi 

oportunitatea adoptării prezentului act normativ, subliniind faptul că, acest 

proiect de lege va avea ca efect crearea de fonduri necesare finanţării 

obiectivelor cuprinse în Strategia proprie de dezvoltare a societăţii, inclusiv în 

programele prioritare din proiectul ''Nabucco'', în alte cooperări şi în Programul 

de dezvoltare al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru 

alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 

2005, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2004, aprobată prin 

Legea nr.332/2004 precum şi reducerea considerabilă a costurilor investiţiilor ca 

o consecinţă a diminuării ponderiii creditelor utilizate. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a relevat faptul că la celelalte 

comisii există  din partea Guvernului un respect mai mare pentru membri 

Comisiei şi a propus suspendarea şedinţelor în cazul în care nu este prezent un 

secretar de stat, care să susţină punctul de vedere al Guvernului. 
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Domnul secretar Cosmin Nicula a împărtăşit punctul de vedere al 

domnului vicepreşedinte Octavian Purceld, propunând amânarea discutării 

proiectului de lege, până la data în care reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului vor fi prezenţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat faptul că, va înainta o adresă 

oficială domnului Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, aducându-i la 

cunoştinţă hotărârea Comisiei, adoptată în unanimitate, de a nu mai accepta 

dezbaterea în cadrul Comisiei a nici unui act normativ fără prezenţa la lucrări, la 

data şi ora convocării, a unui reprezentant, la nivel de minim secretar de stat, al 

ministerelor implicate. 

Domnul deputat Alin Teodorescu  a facut precizarea că, Ministrul pentru 

relaţia cu Parlamentul are ca obligaţie de serviciu verificarea respectării de către 

demnitari (miniştrii şi secretari de stat) a programului de audieri în cadrul 

şedinţelor comisiilor Parlamentului. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că, ulterior datei de 15 

martie 2005 va cere Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului un raport 

final al programului de privatizare pe anul 2004, precum şi rapoate ale 

Ministerului Economiei şi Comerţului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus ca şi conducrea Băncii 

Naţionale a României, precum şi cea a Bursei de Valori să dea Comisiei o 

informare asupra activităţii acestor instituţii. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 20 de voturi pentru 

şi 3 voturi împotrivă ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2003 referitoare la unele măsuri privind utilizarea 

profitului Societăţii Naţionale deTransport şi Gaze Naturale ''Transgaz'' S.A. 

pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii, să fie avizat în forma 

adoptată de Senat. 
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La punctul 4 al ordinii de zi a fost inscrisa dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către 

societăţile comerciale, companii şi societăţile naţionale din sectorul energiei, 

petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, 

precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei 

şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului 

propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de 

muncă la aceşti agenţi economici. (PLx 25/14.02.2005). 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 februarie 2005. 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a arătat faptul că, 

acest proiect de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 

vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din 

sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei 

de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din portofoliul Ministerului 

Economiei şi Comerţului, a  locuinţelor pe care le au în patrimoniu, personalului 

propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de 

muncă la aceşti agenţi economici. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu 19 voturi pentru, 2 

împotrivă şu 2 abţineri ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către 

societăţile comerciale, companii şi societăţile naţionale din sectorul energiei, 

petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, 

precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei 

şi Comerţului, a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului 

propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de 

muncă la aceşti agenţi economici, să fie avizat în forma adoptată de Senat. 
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Joi, 17 februarie 2005 

 

1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. (PL 197/1998). 

                                                                                                                                                   

           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La primul punct al ordinii de zi a  fost înscrisă dezbaterea şi studiul 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti în vederea întocmirii unor amendamente de către membrii 

comisiei. 

 

  PREŞEDINTE, 

   Mihai TUDOSE 

 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA    

 
               Consilier parlamentar, 

                     Anca Chiser 

                    

                    Expert parlamentar, 

                                                                                                                     Graziella Segărceanu 

  

 14


	Proces verbal

