
 

 
                                           

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru politică            

economică, reformă şi privatizare 

  

Bucureşti,  

Nr. 21/431 /8.11.2006 

 

Sinteza lucrărilor  şedinţei Comisiei din  zilele de 

7 şi 8 noiembrie 2006 

 
 
 
Marţi,  7 noiembrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 
302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx690/2006) – 
restituit de la Plen în vederea reexaminării. 

 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin 
care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri, Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx789/2006). 
 

 3. Audierea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Comerţului în vederea 
analizării stadiului pregătirii condiţiilor necesare pentru realizarea Programului de iarnă 2006 
– 2007, precum şi a analizării creşterii transparenţei şi funcţionalităţii pieţei de energie 
electrică din România şi implicaţiile deschiderii complete a acesteia – şedinţă comună cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
            4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii  deputaţi: Mihai Tudose, Purceld 
Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, 
Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, 
Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, 
Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – 
Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, din totalul de 24 de  membrii ai 
Comisiei.  
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

Administrator
Original



 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Mihai Hură – director general adjunct şi doamna Alexandra Lazăr – şef serviciu precum şi 
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Codruţ Şereş – ministru, 
domnul Alexandru  Săndulescu – director general, domnul Marius Unfescu – şef serviciu şi 
domnul Răzvan Călin – consilier ministru. 

 
 

  La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx690/2006) - restituit de la Plen în vederea 
reexaminării. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general adjunct 
Mihai Hură  a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine prezenta propunere 
legislativă, deoarece prevederile acesteia încălcă Directiva a IV-a a Consiliului Uniunii 
Europene. Au propus amendarea textului iniţiativei legislative astfel încât prevederile acestuia 
să nu mai încalce Directiva a IV-a a Consiliului Uniunii Europene. 

După dezbaterile generale, domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei, a 
supus examinării şi apoi votului, amendamentul formulat de membrii Comisiei la titlul 
iniţiativei legislative, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

Amendamentul formulat de membrii Comisiei la articolul unic  iniţiativei legislative, 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

Amendamentul formulat de membrii Comisiei la punctul 1 al  iniţiativei legislative,  
a fost, de asemenea, adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă 
pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu amendamente admise. 

 
 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata 
taxelor vamale a unor bunuri, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx789/2006). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general adjunct 
Mihai Hură  a afirmat că aderarea României la Uniunea Europeană presupune şi alinierea 
legislaţiei fiscale naţionale cu prevederile în domeniu ale acquis-ului comunitar, conform art. 
4 Partea întâi din Protocolul privind condiţiile şi angajamentele referitoare la admiterea 
Republicii Bulgaria  şi România în Uniunea Europeană aprobat prin Legea nr. 157/2005 
pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană. Potrivit aceluiaşi act normativ, de la data aderării, Bulgaria şi România aplică 
acordurile şi înţelegerile bilaterale încheiate de Uniunea Europeană cu ţările terţe, retrăgându-
se din orice acord de liber schimb încheiat cu ţări terţe, inclusiv din Acordul Central European 
de Comerţ Liber (CEFTA). 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi au hotărât 

avizarea favorabilă a proiectul de lege, cu un amendament admis. 
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  La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea reprezentanţilor Ministerului 
Economiei şi Comerţului în vederea analizării stadiului pregătirii condiţiilor necesare pentru 
realizarea Programului de iarnă 2006 – 2007, precum şi a analizării creşterii transparenţei şi 
funcţionalităţii pieţei de energie electrică din România şi implicaţiile deschiderii complete a 
acesteia. 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai Tudose şi  Iulian Iancu. 
 

Reprezentantul Ministerul Economiei şi Comerţului, domnul ministru Codruţ Şereş a 
afirmat că în ceea ce priveşte Programului de iarnă 2006 – 2007, atribuţiile sunt împărţite 
între MEC şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

Ministrul Economiei şi Comerţului, Ioan Codruţ Şereş, a solicitat producătorilor de 
gaze naturale Romgaz şi Petrom să prezinte periodic rezultatele monitorizării permanente a 
livrărilor de gaze.  

Domnul Ministru al Economiei şi Comerţului, Ioan Codruţ Şereş, a afirmat că în urma 
unei întâlniri cu reprezentanţii celor două companii, s-a decis ca producătorii să transmită 
către MEC, în perioada octombrie 2006 – aprilie 2007, actualizarea periodică a situaţiei 
cantităţilor de gaze pe care cei doi le vor furniza către sistemul de transport. Cele două 
companii vor iniţia o serie de proceduri interne menite să asigure trecerea în condiţii de 
siguranţă a iernii 2006-2007. Masurile vizează livrarea gazelor naturale în bune condiţii şi 
eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi în alimentarea clienţilor. 

Domnia sa a mai afirmat că a dispus constituirea unei comisii de monitorizare a 
aplicării Programului de iarnă, formată din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor şi companiilor 
responsabile de livrarea de gaze naturale către consumatori. Comisia va avea întruniri 
săptămânale pe toată perioada derulării Programului de iarnă.  

Domnia sa a susţinut că obiectivul principal al Programul de iarnă, în conformitate cu 
strategia şi politica energetică naţională, îl reprezintă satisfacerea în condiţii optime a 
consumului naţional de energie electrică şi termică din iarna 2006 – 2007. Programul 
cuprinde prognoza consumului de energie electrică şi termică, modul previzionat de acoperire 
al acestuia, cantităţile de combustibili, precum şi resursele financiare destinate susţinerii 
acestuia. 

Domnia sa a afirmat că pentru sectorul energiei electrice şi termice coordonat de 
MEC, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii economice în lunile de iarnă, cât şi 
pentru a asigura căldura necesară populaţiei, a fost analizată, de asemenea, perioada 1 
ianuarie – 1 iulie 2006, ca perioadă de racord, necesară determinării stocurilor la 1 octombrie 
2006. Această analiză extinsă a fost necesară datorită evoluţiei şi efectelor generate de 
funcţionarea pieţei de energie. 

Domnia sa a afirmat că Programul de iarnă în domeniul energetic are ca obiect 
primordial evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada octombrie 
2006- martie 2007, pentru  satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în 
alimentare. Pentru elaborarea prevederii consumului de energie electrică pentru perioada 
octombrie 2006 – martie 2007, s-a considerat o creştere a acestuia cu o medie de circa 3,5% 
faţă de intervalul corespunzător iernii 2005 – 2006. La energia termică, estimările primite din 
partea centralelor aparţinând administraţiei publice locale, care asigură peste 70% din 
necesarul de căldură al populaţiei, conduc la o creştere cu 2%, în aceleaşi condiţii. Având în 
vedere caracteristicile iernii 2005 – 2006, prezentele estimări sunt considerate drept 
maximale. 
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Miercuri, 8 noiembrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 
respingerea OUG nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.              
(PLx 780/2006).  

 
2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege pentru 

aprobarea OUG nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-
paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 785/2006).  

 
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              
 

                  Expert:   
                                                                                                Graziella Segărceanu 
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