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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din  zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 2008 

 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 30 septembrie 2008. 

      La lucrările Comisiei din  zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie din totalul 
de 23 de membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

 La şedinţele Comisie din  zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie au fost 
prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai  Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel 
Vainer, Iuliu Nosa, 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, Eugen 
Constantin Uricec, Dorinel Ursărescu, Iulian Vladu şi Dan Dumitru Zamfirescu. Domnul 
deputat Borbély László a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 
 La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului Justiţiei: 
domnul Theodor Cătălin Nicolescu – secretar de stat,  precum şi reprezentanţii 
Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Moise Popescu – director general şi 
doamna Camelia Dobroteanu – director. 

      Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai 
Tudose, preşedinte şi de către  domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedinte. 
 
  Membrii Comisiilor au aprobat următoarea ordine de zi: 

 1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, 
procedură de urgenţă (PLx 486/2008) – fond comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

        2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului        
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar         
(PLx 460/2008) – aviz comun cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat. 

        3. Diverse. 
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 Lucrările Comisiei au început cu examinarea punctului 1 al ordinii de zi.  
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, domnul secretar de stat Theodor Cătălin 
Nicolescu a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât să întocmească Raport de adoptare a proiectului de lege, 
conform raportului preliminar transmis Comisiei noastre. 
      În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot iniţiativa 
legislativă în ansamblul său, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi de către 
membrii Comisiei. Membrii celor două Comisii urmând să  supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 privind 
registrul comerţului, în forma adoptată de Senat. 

       Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea punctului 2 al ordinii de zi, în 
şedinţă comună cu membrii Comisiei economice, industrii şi servicii şi ai Comisiei 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din Senat. 

      Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul director general 
Moise Popescu a prezentat pe scurt proiectul de lege supus dezbaterii. 

      În cursul dezbaterilor, domnul senator Serban Mihăilescu a formulat un 
amendament la articolul 2, lit.i) a alineatului (2), care supus la vot a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

     Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus avizarea favorabilă a  proiectului 
de lege, cu un amendament admis. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  

      La punctul 3 al ordinii de zi, domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat 
RAPORTUL Comisiei de anchetă privind  acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică 
monopolistă practicate de supermarketuri, constituită prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.13 din 17 martie 2008, în conformitate cu prevederile art.71, art.73 alin.(2) 
şi art.79 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 
Supus la vot, raportul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, urmat ca acesta să fie 
prezentat plenului Camerei Deputaţilor. 

 
 

     Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a continuat 
în ziua de 1 octombrie cu studiul şi dezbaterea proiectului Legii organizării şi 
funcţionării statisticii oficiale în România (PLx 542/2008), precum şi a propunerii 
legislative privind stimularea investiţiilor  (PLx 500/2008). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 

 
      PREŞEDINTE 
     Mihai TUDOSE 
                                                     

         SECRETAR 
        Iuliu NOSA   
                             

          Consilier  parlamentar:  
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                    Anca Chiser 
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