PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU POLITICĂ
Bucureşti, 12.02.2009
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI
Nr. 21/52
PRIVATIZARE
SINTEZA
şedinţei Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 februarie 2008
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 10 februarie.
La lucrările Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 februarie a.c. din
totalul de 25 de membri, au fost prezenţi toţi deputaţii.
La şedinţele Comisie din zilele de 10, 11 şi 12 februarie a.c au
fost prezenţi următorii domni deputaţi: Tudose Mihai, Stoica Mihaela,
Vainer Aurel, Atanasiu Teodor, Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, Almăjanu
Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru
Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan
Mihai Doru, Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu
Valentin, Sava Andrei Valentin, Seremi Ştefan, Şandru Mihaela Ioana,
Teodorescu Horia.
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 10 februarie cu studiul şi
dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 (PLx 44/2009).
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
continuat şedinţa în ziua de 11 februarie în şedinţă comună cu Comisia
pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia
economică, industrii şi servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi
administrarea activelor statului din cadrul Senatului.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Audieri ai reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în
vederea prezentării bugetelor pe anul 2009 pentru: Ministerul Economiei,
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului–Ministru
şi Ministerul Finanţelor Publice – şedinţă comună cu Comisia pentru
industrii şi servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia economică,
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industrii şi servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi administrarea
activelor statului din cadrul Senatului.
Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de către domnul
preşedinte Mihai Tudose şi domnul deputat Iulian Iancu preşedintele
Comisiei pentru industrii şi servicii.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Pogea – ministru,
domnul Gheorghe Gherghina – secretar de stat, domnul Moise Popescu –
director general, doamna Mariana Mişu– director general adjunct, doamna
Monica Hampu – consilier, doamna Camelia Diaconescu – consilier şi
doamna Daniela Şchiopu – şef serviciu, reprezentanţii Ministerului
Economiei: domnul Claudiu Stafie – secretar de stat, domnul Tudor Şerban
– secretar general şi domnul Bărăscu Dumitru – director adjunct,
reprezentanţii Consiliului Concurenţei: domnul Gheorghe Oprescu –
preşedinte, domnul Vasile Şeclăman – secretar general, reprezentanţii
Secretariatului General al Guvernului: doamna Doina Petrache – director
economic şi doamna Viorica Petrescu – şef serviciu, reprezentanţii
Cancelariei Primului-Ministru: domnul Dan Lazăr – consilier de stat,
domnul Andrei Haas – consilier şi domnul Cătălin Baba – şef cancelarie,
reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi
Mediului de Afaceri: domnul Gheorghe Mann – secretar general,
reprezentantul Comisiei Naţionale de Prognoză: domnul Ion Ghizdeanu –
preşedinte, reprezentantul Institutului Naţional de Statistică: domnul Cristian
Stănică – vicepreşedinte, precum şi reprezentanţii Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea
reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite în vederea prezentării
bugetelor pe anul 2009 pentru: Ministerul Economiei, Ministerul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului–Ministru şi
Ministerul Finanţelor Publice – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii
şi servicii din Camera Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii
şi servicii precum şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului din cadrul Senatului.
Domnul preşedinte Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul Legii bugetului pentru
anul 2009 (PLx 44/2009).
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Gheorghe
Pogea, ministru, a făcut o prezentare generală a bugetului de stat pe anul
2009.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de buget pentru Ministerului Finanţelor Publice.
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Cu majoritate de voturi (12 voturi împotrivă), proiectul de buget
pentru Ministerului Finanţelor Publice a fost aprobat.
Domnul preşedinte Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru
Ministerul Economiei.
Reprezentantul Ministerului Economiei a prezentat, pe scurt,
atribuţiile acestui minister, care elaborează, implementează, monitorizează si
evaluează strategiile si politicile din domeniile energie, industrie, resurse
minerale pentru a asigura dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti.
În cadrul dezbaterilor, domnii deputaţi Bud Nicolae, Leşe Doru,
Zoicaş Gheorghe şi Cherecheş Cătălin şi domnii senatori Bârlea Gheorghe şi
Bota Sorin şi-au retras amendamentele formulate în scris.
Au fost formulate amendamente de către domnii deputaţii: Tudor
Alexandru Chiuariu, Ionel Palăr, Ionel Palăr, Gheorghe Gabor, Mihai Donţu,
Mihai Voicu,Ionut Stroe, Vasile Berciu, Pavel Horj, Ciprian Dobre, Gigel
Ştirbu, Graţiela Gavrilescu, Cristian Burlacu, Adriana Săftoiu, Dan
Bordeianu, Dan Mihai Marian, Ioan Timiş şi de către domnii senatori: Dan
Radu Ruşanu, Cristian David, Teodor Meleşcanu, Liviu Titus Paşca, Ioan
Ghişe şi Gabriel Berca, membrii Partidului Naţional Liberal. Supuse la vot,
acestea au fost respinse cu majoritate de voturi (24 voturi împotrivă şi o
abţinere).
În continuare s-au formulat amendamente de către domnii deputaţi:
Kelemen Hunor, Antal Istvan, Olosz Gergelz, Erdei Doloczki Istvan,
Lakatos Petru şi de către domnul senator Gzerko Laszlo, membrii UDMR.
Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate de voturi (31 voturi
împotrivă).
Domnul preşedinte Iulian Iancu a supus la vot proiectul de buget
pentru Ministerul Economiei.
Cu majoritate de voturi (14 voturi împotrivă), proiectul de buget
pentru Ministerului Economiei a fost aprobat.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul
de buget pentru Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Reprezentantul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri a prezentat misiunea acestui minister,
care, în calitate de autoritate de stat, elaborează, implementează si
coordonează strategiile si politicile în domeniul întreprinderilor mici si
mijlocii, al comerţului şi mediului de afaceri, monitorizând impactul
acestora.
În timpul dezbaterilor s-au formulat amendamente de către domnii
deputaţi: Tudor Alexandru Chiuariu, Ionel Palăr, Ciprian Dobre, precum şi
domnul senator Gabriel Berca, membrii ai Partidului Naţional Liberal.
Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate de voturi.
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Un alt amendament a fost formulat de către domnul deputat Doru
Claudian Frunzulică, membru al Partidului Social Democrat. Supus la vot,
acesta a fost respins cu majoritate de voturi (21 voturi împotrivă).
Membrii Partidului Naţional Liberal s-au retras din sala de şedinţă.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul
de buget pentru Consiliul Concurenţei.
Reprezentantul Consiliului Concurenţei a precizat faptul că această
instituţie supraveghează funcţionarea pieţei, prin asigurarea prevalenţei
regulilor de concurenţă, astfel încât economia românească să devină
eficientă si competitivă în folosul consumatorilor.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul
de buget pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a
prezentat pe scurt proiectul de buget afirmând faptul că este organul de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile
privind producţia de apărare şi industria prelucrătoare şi metalurgiei
neferoase.
Domnul preşedinte Iulian Iancu preşedintele Comisiei pentru industrii
şi servicii a iniţiat dezbaterile pentru proiectul de buget pentru
Secretariatul General al Guvernului.
Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului a prezentat
proiectul de buget precizând faptul că potrivit legislaţiei în vigoare,
Secretariatul General al Guvernului este o structură cu personalitate
juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, având rolul de a asigura
derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii
Guvernului, coordonarea procesului de planificare strategică şi de reformă a
politicilor publice la nivel central, reprezentarea Guvernului în faţa
instanţelor judecătoreşti, constituind totodată elementul de legătură,
stabilitate şi continuitate a guvernării şi asigurând cadrul necesar sistemului
de luare a deciziei.
În cadrul discuţiilor au fost formulate două amendamente de către
membrii grupului UDMR, domnii deputaţi: Kelemen Hunor, Erdei Dolóczki
István şi Lakatos Petru. Supuse la vot, acestea au fost respinse cu majoritate
de voturi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a iniţiat dezbaterile pentru proiectul
de buget pentru Cancelaria Primului-Ministru.
Reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru a făcut o scurtă
prezentare a proiectului de buget, menţionând faptul că în noua structură
privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru, se pune
accent pe rolul fundamental al acestei instituţii de minister al PrimuluiMinistru, de interfaţă eficientă între Şeful Executivului şi principalele
ministere şi domenii de importanţă naţională, în acest sens, actuala structură
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a Cancelariei Primului-Ministru, cu noile departamente multisectoriale,
corespunzătoare domeniilor de activitate ale ministerelor, permite PrimuluiMinistru asigurarea unei eficiente coordonări a structurilor guvernamentale,
în vederea luării celor mai potrivite decizii de către Şeful Executivului.
Domnul preşedinte Iulian Iancu a propus Comisiilor reunite să
voteze în bloc proiectul Legii bugetului pe anul 2009 pentru: Ministerul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului–Ministru.
Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului pe anul 2009
pentru: Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, Consiliul Concurenţei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului–
Ministru, au fost aprobate.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2009 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de
buget ale Ministerului Economiei, Ministerului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei,
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Secretariatului General al
Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru şi Ministerului Finanţelor Publice
au fost avizate favorabil.
Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a
continuat în data de 12 februarie cu studiul şi dezbaterea proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008
privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv
dezvoltarea regională - (PLx 42/2009), a proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.182/2008 pentru
ratificarea Contractului de credit în cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR
între România si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti, la 24
noiembrie 2008 - (PLx 12/2009), precum şi a proiectului de lege privind
instituţiile financiare nebancare - (PLx 26/2009).
Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra
proiectelor de lege sus menţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Cătălin CHERECHEŞ
Consilier parlamentar:
Anca Magdalena Chiser
Expert parlamentar:
Nicoleta-Florentina Ghencian
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