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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 

din  zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 9 septembrie 2008. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 9 şi 10 septembrie din totalul de 21 de 
membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

La şedinţele Comisie din  zilele de 9 şi 10 septembrie au fost prezenţi următorii 
domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, Nosa Iuliu, 
Cornel Popa, Marin Almăjanu, Liviu Almăşan, Lucian Băluţ, William Gabriel Brânză, 
Ioan Buda, Viorel Constantinescu, Ioan Cristea, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, 
Bogdan Pascu, Gabriel Sandu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Ursărescu Dorinel 
şi Dan Dumitru Zamfirescu. Domnul deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul 
deputat Lakatos Petru. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative: domnul Victor Paul Dobre - secretar de stat şi 
domnul Radu Popescu – consilier, domnul Aurel Bilanici - director UMP, 
reprezentanţii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: doamna Angela Toncescu       
– preşedinte şi domnul Tudor Baltă - vicepreşedinte, doamna Marinela Nemeş - 
director general şi domnul Marius Bulugea - director general, precum şi reprezentantul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Ciprian Badea - director general.  
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I.ÎN FOND:  
1. Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de 

urgenţă PLx 765/2007. 
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind 
amendamentele la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe 
pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 
noiembrie 1993 PLx 351/2008. 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la 
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Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 PLx 352/2008. 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 PLx 431/2008. 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 
martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti,  la 6 iunie 1996  PLx 432/2008. 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 
februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul 
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti, la 12 iunie 2000 PLx 433/2008. 

 II.ÎN AVIZARE: 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Plx 92/2008. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, procedură de urgenţă 
PLx 377/2008. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului      
nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, procedură de urgenţă PLx 435/2008. 

                                                                                                                                                
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 9 septembrie 2008 cu dezbaterea punctului 

1, în fond, al ordinii de zi.  
La primul punct, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură de urgenţă               
PLx 765/2007. 

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei au formulat amendamente la titlul 
legii, la art.2, art.5, art.6, art.7, art.9, art.15, art.16, art.21, art.22, art.33, art.34, art.37, 
art.39, art.41 şi art.42,  care supuse la vot au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus examinării 
şi apoi votului, amendamentele formulate de membrii Comisiei,  care au fost aprobate 
cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de aprobare a 
proiectului de lege în integralitate, cu amendamente admise. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor,  cu amendamentele admise. 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat 
la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul 
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României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993 PLx 351/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga 
la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 
semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 PLx 352/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat 
la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Rabat la 28 ianuarie 1994, în forma prezentată de iniţiator. 

 La punctul 4, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008 
PLx 431/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea 
şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, în forma 
prezentată de iniţiator. 

 La punctul 5, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996              
PLx 432/2008. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi amânarea pentru prioxima sedinţă dezbaterea şi votul final 
asupra acestui proiect de lege. 
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 La punctul 6, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea 
Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie 2000              
PLx 433/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului 
dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie 2000, în forma prezentată de 
iniţiator.  

La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare Plx 92/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestei 
propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale, procedură de urgenţă PLx 377/2008. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat, pe scurt, conţinutul acestui proiect 
legislativ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la 
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, procedură de urgenţă               
PLx 435/2008. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul director general 
Ciprian Badea, a făcut o scurtă prezentare a acestui proiect de lege, afirmând că prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, s-a reglementat în mod expres 
modalitatea de repartizare a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe 
profit pentru societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.  
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi        
(4 voturi împotrivă şi o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în data de 10 septembrie 2008 cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 
martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti,  la 6 iunie 1996  PLx 432/2008 - fond. 

La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996              
PLx 432/2008.   

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti,  la 6 iunie 1996, în forma prezentată de 
iniţiator. 

 
 
 
PREŞEDINTE 

   Mihai TUDOSE 
                                                           

      SECRETAR 
       Iuliu NOSA 

                                                                                  
Consilier parlamentar 

                                                                                                                                                       Anca Chiser 
                      Expert parlamentar 

                                                                                                                                                     Alina Ailenei   
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