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MIERCURI, 19 septembrie 2007 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 19 septembrie 2007.  
 La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de membri.  
La lucrările Comisiei din  zilele de  19, 20 septembrie au fost prezenţi următorii 

domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Nosa Iuliu, Cornel 
Popa, Marin Almăjanu, Almăşan Liviu, Nicolae Bara, Brânză William Gabriel, Buda Ioan, 
Constantinescu Viorel, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil 
Radu, Pascu Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica Ion, Teodorescu George 
Alin, Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan Dumitru.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.  
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si Finanţelor, 
doamna Doina Elena  Dascălu – secretar de stat şi  doamna Ana Radu –director. 

I. IN AVIZARE 
1.Proiectul de lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. (PLx 553/2007) – Comun 
cu Comisia pentru  privatizare şi administrarea activelor statului din Senat. 

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în avizare, din ordinea de zi, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru  privatizare şi administrarea activelor statului 
din Senat. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, 
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi domnul senator 
Fekete Szabo Andras Levente, vicepreşedintele Comisiei pentru  privatizare şi 
administrarea activelor statului din Senat. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 29 deputaţi şi senatori din totalul de 33 
de membrii. 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi   a fost înscris proiectul de lege pentru  
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2007 (PLx 553/2007) – Comun cu Comisia pentru  privatizare şi 
administrarea activelor statului din Senat. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 486/2006, pentru ordonatorii de credite prevăzuţi în 
prezentul proiect de lege. 
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 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna secretar de stat Doina 
Elena Dascălu, a făcut o scurtă prezentare a prezentului proiect de lege, menţionând că prin 
promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2007 se pot rezolva, în principal, 
următoarele probleme: majorarea fondurilor alocate unor ordonatori principali de credite, 
precum  şi  redistribuirea în cadrul bugetelor aprobate pe anul 2007 altor ordonatori 
principali de credite, asigurarea fondurilor necesare finanţării campaniei agricole din 
toamna anului 2007, completării fondurilor comunitare aferente celor 1.266 proiecte 
SAPARD, precum  şi  pentru finanţarea sectorului zootehnic, precum şi asigurarea plăţii 
pensiilor militare şi a fondurilor necesare efectuării reparaţiilor la tehnica de aviaţie şi multe 
altele. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au  avizat favorabil proiectul de 
Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul  2007, cu unanimitate de voturi, în  forma 
prezentată.  
 

JOI, 20 septembrie 2007 
1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 12/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru  vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome – ’’Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat’’. (PLx496/2007). 

2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 109/1997 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. (PLx566/2007). 

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                              
                   Consilier parlamentar: 

     Alina Hodivoianu 
                                  Expert parlamentar:   
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