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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având
cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 16 mai 2009.
La lucrările Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 iunie a.c. din totalul de 24
de membri, au fost prezenţi 24 deputaţi.
La şedinţele Comisie din zilele de 16, 17 şi 18 iunie au fost prezenţi
următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Aurel Vainer, Stoica Mihaela,
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, Teodorescu Horia.
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 16 iunie 2009 cu următoarea ordine
de zi:
1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, procedură
de urgenţă – Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, (PLx
265/2009) – fond.
2. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii India, semnat la Bucureşti la 16 februarie
2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii India privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997, (PLx 275/2009) – fond.
3. Proiect de lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele
măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, procedură de urgenţă,
(PLx 272/2009) – fond.
4. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de
asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o
parte şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16
iunie 2008, procedură de urgenţă, (PLx 283/2009) – fond.
5. Diverse.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul preşedinte Mihai
Tudose.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice: doamna Mădălina Ghenorghe – şef serviciu, domnul
Cristian Mureşan – consilier şi domnul Adrian Pavel – şef serviciu.
Proiectul de lege prevăzut la primul punct al ordinii de zi, a fost
dezbătut în şedinţă simplă.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul Adrian Pavel,
şef serviciu, a prezentat pe scurt proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de
Contragarantare, procedură de urgenţă, (PLx 265/2009) – fond.
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare constituirea
Fondului Român de Contragarantare, ca instituţie financiară nebancară, ce are
drept scop instituirea unui sistem de contragarantare care să acopere maxim
80% din riscurile financiare ce decurg din garantarea creditelor şi altor
instrumente financiare obţinute de persoane juridice române.
In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, în forma adoptată de Senat, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru
ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India,
semnat la Bucureşti la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi, la 17 noiembrie 1997,
(PLx 275/2009) – fond.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Cristian
Mureşan, consilier, a prezentat pe scurt proiectul de lege, menţionând faptul că
iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului între
Guvernul România şi Guvernul Republicii India, privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997.
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 şi dreptul comunitar.
In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi, în forma iniţiatorului.
La punctul trei al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru
abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei
contractuale, procedură de urgenţă, (PLx 272/2009) – fond.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Gheorghe
Mădălina, şef serviciu, a precizat faptul că obiectul de reglementare al
proiectului de lege, este abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri
pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 529 din 19 iulie 2002, cu modificările ulterioare, întrucât
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promovarea lui creează premizele necesare unui mediu economic sănătos, care
să asigure respectarea principiului constituţional al libertăţii economice.
In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, în forma adoptată de Senat, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul patru al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru
ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene
şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Bosnia şi Herţegovina, pe de
altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008, procedură de urgenţă,
(PLx 283/2009) – fond.
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a prezentat pe scurt proiectul de lege,
menţionând faptul că obiectul de reglementare este ratificarea Acordului de
stabilizare şi de asociere între Comunităţilor Europene şi statele membre ale
acestora, pe de o parte şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la
Luxemburg la 16 iunie 2008. în cadrul prezentului acord, se continuă
dezvoltarea dialogului politic şi cooperării economice între părţi. Această
cooperarea consolidată este menită să apropie Bosnia şi Herţegovina de
Uniunea Europeană.
In urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot
proiectul de lege în ansamblul său, acesta fiind aprobat cu unanimitate de
voturi, în forma iniţiatorului.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 17 iunie, cu studiul
RAPORTULUI de activitate al CNVM pe anul 2008.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 18 iunie, cu studiul proiectului
de lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/1997
privind destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul
procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar
(PLx 293/2009).
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul
asupra acestor iniţiative legislative să se dea într-o şedinţă ulterioară a Comisie.
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Mihai TUDOSE
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