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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de  3 februarie 2009. 

La lucrările Comisiei din  ziua de  3 februarie 2009 din totalul de 25 

de membri, la şedinţă au fost prezenţi toţi deputaţii.  

Lucrările şedinţei 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, republicat, cu 

modificările ulterioare, din partea Ministerului Finanţelor, domnul Marius 

Dinescu – consilier, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Elena 

Bîştiu – diplomat secretar II. 

 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

        I. FOND 

 1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la 

Acordul între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 16 

noiembrie 1994  (PL-x 638/2008) . 
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Lucrările Comisiei au început cu examinarea punctului 1 al ordinii de 

zi.  

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

Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul 

Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul între Guvernul 

României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea 

reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 1994 (PL-x  

638/2008). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat faptul că 

încheierea prezentului protocol este necesară întrucât asigură aplicarea art.307 al 

Tratatului instituind Comunitatea Europeană, care prevede obligaţia statelor 

membre de a adopta măsurile necesare pentru eliminarea incompatibilităţilor între 

tratatele la care acestea sunt părţi. 

Domnia sa a afirmat faptul că prezentul Protocol amendează Acordul 

între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi 

protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 1994, 

ratificat prin Legea nr.37/1995. Noile amendamente modifică, în conformitate cu 

dispoziţiile comunitare, acele prevederi care ar putea ridica aspecte de 

incompatibilitate şi care se referă în principal la: acordarea tratamentului 

nediscriminatoriu, tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai 

favorizate, transferurile de capital şi evoluţia viitoare a acquis-ului comunitar. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 

aprobarea proiectului de lege în integralitate, în forma prezentată de iniţiator. 

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 4 februarie cu studiul şi 

dezbaterea propunerii legislative privind stimularea investiţiilor (Plx 500/2008), 

a Raportului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului privind progresele 

înregistrate în aplicarea prevederilor OUG nr. 3/2007 privind unele măsuri 

pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul AVAS, 
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precum şi a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către AVAS a unor creanţe 

comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat (PLx  600/2008). 

 

Lucrările Comisiei au continuat în şedinţa din ziua de 5 februarie  cu 

studiul şi dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare pe anul 2007, a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul 

social deţinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” – S.A. la 

Societatea Naţională „Nuclearelectrica” – S.A. (PLx  601/2008), a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind 

stimularea investiţiilor (PLx  603/2008), precum şi a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 

economico-financiare la nivelul unor operatori economici                      (PLx  

558/2008). 

 

 

 
      PREŞEDINTE 
     Mihai TUDOSE 
                                                    

         SECRETAR 
       Cătălin CHERECHEŞ 
                             
 

                  Expert  parlamentar:  
                   Nicoleta Ghencian 
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