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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 6, 7 şi 8 februarie  2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 6 februarie 2007. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 6 februarie au fost prezenţi 21 deputaţi 

din totalul de 22 de membri. Domnul deputat Emil  Radu Moldovan a absentat 

fiind plecat în delegaţie externă. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 7 februarie au fost prezenţi 20 deputaţi 

din totalul de 21 de membri. Domnul deputat Emil  Radu Moldovan a absentat 

fiind plecat în delegaţie externă. 

La lucrările Comisiei din  ziua de 8 februarie au fost prezenţi 20 deputaţi 

din totalul de 21 de membri. Domnul deputat Emil  Radu Moldovan a absentat 

fiind plecat în delegaţie externă. 

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministrului 

Finanţelor Publice: domnul Cătălin Doică – secretar de stat, doamna Liliana 

Mitre – director general adjunct, doamna Maria Negoişteanu – director general 

adjunct, doamna Georgiana Adina Ioniţă – consilier superior, doamna Elena 
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Ianda – director general adjunct, doamna Maria Popescu – şef serviciu, 

reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor: domnul Marcel Simion Mutescu  

– director vamă, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului: domnul Mircea Marinescu – vicepreşedinte, reprezentanţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor (Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră): 

domnul Adrian Popescu -  director şi domnul Octavian Ghercu – şef serviciu 

juridic, reprezentanta Ministerului Justiţiei: doamna Claudia Roşianu – consilier, 

reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Restituire a Proprietăţilor (Cancelaria 

Primului – Ministru): doamna Ana Maria Valica - consilier, şi domnul Teodor 

Cătălin Nicolescu  - vicepreşedinte, reprezentanţii Ministerului Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului: domnul Alexandros Galiatatos – secretar de stat, 

doamna Silvia Popeangă – director general, domnul Mihai Ionescu – consilier 

superior şi doamna Carmen Pop – consilier superior, precum şi domnii deputaţi: 

Petre Ungureanu şi Alexandru Mocanu  – în calitate de iniţiatori. 

    

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, 

procedură de urgenţă. (PLx 785/30 octombrie 2006)          

 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea 

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei 

de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale „Melana IV”-S.A. Săvineşti. (PLx 

916/4 decembrie 2006). 
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 II. ÎN AVIZARE: 

 

1. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv (PLx 939/11 

decembrie 2006)     

 

2. Propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din 

privatizarea Băncii Comerciale Române şi a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni (Plx 940/11 decembrie 2006) 

 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 

2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri 

adiacente*) (Plx 941/11 decembrie 2006) 

 

4. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 

privind înfiinţarea Societăţii Comerciale  ”Compania naţională de transporturi 

aeriene române TAROM.”-  S.A (PLx 979/18 decembrie 2006). 

 

5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Căilor Ferate Române, procedură de urgenţă. (PLx 989/27 

decembrie 2006).         

 

III. DIVERSE 

 

Şedinţa Comisie a început în ziua de 06 februarie 2007 cu dezbaterea 

punctului 1, in fond, al ordinii de zi.  

 

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

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind 
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comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, procedură de urgenţă. 

(PLx 785/30 octombrie 2006)          

 

 Reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul director general 

adjunct Marcel Mutescu, a dorit să sublinieze că activitatea de comercializare a 

mărfurilor în regim duty-free se desfăşoară în prezent în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul 

vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.132/2003 şi a actelor normative date în aplicarea acesteia, în baza 

autorizaţiilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.  

 

 De asemenea, reprezentantul Autorităţii Naţionale a Vămilor, domnul 

director general adjunct Marcel Mutescu, a subliniat că în cadrul sesiunilor 

Subcomitetului de asociere România - Uniunea Europeană pe probleme de 

Vamă, Impozitare, Droguri şi Spălarea banilor, a fost luată în discuţie de către 

experţii comunitari situaţia magazinelor duty-free din România, prilej cu care  s-

a solicitat României să se alinieze la practica comunitară şi totodată să dea curs 

favorabil recomandării din 16 iunie 1960 a Consiliului de Cooperare Vamală 

potrivit căreia magazinele duty-free pot funcţiona numai în aeroporturi, porturi 

maritime şi la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic internaţional de 

pasageri. Din analiza datelor şi informaţiilor deţinute de către Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, rezultă faptul că există 

persoane fizice şi juridice care încalcă legislaţia privind comercializarea 

mărfurilor în regim duty-free, introducând şi punând în libera circulaţie pe 

teritoriul României produsele în cauză, în mod fraudulos, fără plata taxelor 

vamale, accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată.  

 

 Domnia sa a adăugat că, prin Planul de Acţiune semnat de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice în luna martie 2005 
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au fost demarate acţiunile de limitare a evaziunii fiscale, subliniindu-se 

necesitatea reanalizării cadrului legal existent în materie de comercializare a 

mărfurilor în regim duty-free, fapt pentru care a fost promovată prezenta 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind comercializarea mărfurilor în regim 

duty-free şi duty-paid prin care se urmăreşte stoparea activităţii magazinelor 

duty-free existente în punctele de trecere a frontierei terestre şi navale în termen 

de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României şi, totodată, se 

urmăreşte reglementarea posibilităţii comercializării mărfurilor în regim       

duty-free şi duty-paid prin magazinele amplasate în aeroporturile cu tranzit 

internaţional şi respectiv regimul duty-free la bordul aeronavelor care efectuează 

curse în trafic internaţional şi prin magazinele duty-free diplomatice. 

 

 În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 

întocmirea unui raport de respingere, care să fie transmis plenului Camerei 

Deputaţilor. Supusă la vot această propunere, a fost aprobată cu 20 de voturi 

pentru şi o abţinere. 

 

Membrii Comisiei au hotărât, cu 20 de voturi pentru şi o abţinere, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind 

comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid. 

 

  La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor 

Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei 

Societăţii Comerciale „Melana IV”-S.A. Săvineşti. (PLx 916/4 decembrie 2006). 

 

Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu,  a făcut o scurtă trecere în revistă a isoricului 
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Societăţii Comerciale „Melana IV”–SA Săvineşti, care s-a înfiinţat în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/ 2002 

sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.190/2003.  

 

Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu, a dorit să sublinieze faptul că obiectul de 

activitate al societăţii constă în fabricarea şi comercializarea fibrelor sintetice tip 

Melana, activitatea fiind oprită în acest moment, iar instalaţia pe care o are în 

dotare nu a fost pusă niciodată în funcţiune şi în prezent societatea nu dispune de 

lichidităţi pentru repornirea activităţii. Veniturile realizate de societate au fost 

obţinute în principal din chirii, din vânzări de diverse materiale şi bunuri aflate 

în stoc şi din vânzarea unui spaţiu comercial aflat în Piatra Neamţ, în anul 2003.  

 

Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu, a mai adăugat că structura organizatorică 

actuală dispune de 20 de salariaţi care au sarcina să asigure gestionarea, paza şi 

pregătirea societăţii pentru privatizare. Au fost iniţiate până acum două procese 

de privatizare prin vânzarea de acţiuni prin negociere pe baza de oferte finale si 

irevocabile, în cursul anilor 2004 si 2005, dar nu au existat cereri de cumpărare a 

dosarului de prezentare în vederea depunerii ofertelor de cumpărare. Prin O.G. 

14/2004 aprobata cu modificări prin Legea 167/2004, Oficiul Participaţiilor 

Statului si privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) a fost autorizat să finanţeze, în 

limita sumei de 1.080.000 lei (RON) cheltuielile materiale, lucrările de 

întreţinere şi conservare a instalaţiilor si clădirilor, pentru plata salariilor 

numărului minim de personal necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere 

şi asigurarea pazei Societăţii Comerciale „Melana IV” S.A. Săvinesti în scopul 

privatizării.  
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Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor statului, domnul 

Mircea Marinescu, vicepreşedinte,a adăugat că , având în vedere situaţia de fapt 

a Societăţii Comerciale „Melana IV” S.A. Săvinesti, precum si dispoziţiile Legii  

31/1990 privind societăţile comerciale republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, societatea poate fi dizolvată ca urmare a imposibilităţii 

realizării obiectului de activitate. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a declarat că a primit informarea 

solicitată anterior cu privire la situaţia actuală a acestei intreprinderi si a 

actionarialtului, precum si datele referitoare la cuantumul salarizării conducerii 

societăţii. Domnia sa a exemplificat cu salariul directorului general care este in 

valora e de 33 milioane lei (ROL) iar al directoarei economice de 22 de milioane 

lei (RON), in conditiile in care această societate nu a lucrat nimic de 3 ani. 

Domnia sa mai spus că membrii conducerii societăţii au invocat ca motive ale 

lipsei lor de la această audiere faptul că se află prea departe de Bucuresti si că nu 

au avut timp să isi pregătească această plecare. 

 

 Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu, a dorit să adauge că din suma de 10 milioane 

solicitată, 6,5 au fost deja cheltuite, fiind pasii necesari pentru a intra in 

lichidare. Domnia sa a mai spus că în decembrie 2006 a fost emisa ordonanţa 

prin care OPSPI a fost desfiinţată,  iar societăţile din patrimoniul său au fost 

trecute în patrimoniul AVAS, urmând ca în perioada următoare să fie înscrisă şi 

la Tribunal această trecere. De asemenea, tot in această perioadă s-a organizat şi 

Adunarea Generală a acţionarilor de la Societatea Comercială „Melana IV” S.A. 

Săvinesti, hotărându-se intrarea în lichidare voluntară.  

 

 Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu, a mai spus că din suma totală iniţială domnia 
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sa consideră că mai sunt necesare una sau doua transe de cate 600 milioane lei 

(RON). 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat trei amendamente pentru 

adaptarea textului la realităţile de astăzi, si anume ca denumirea de OPSPI din 

textul proiectului de lege să fie înlocuită cu AVAS, suma de bani din textul 

proiectului de lege să fie transformată din RON în ROL, iar, al treilea 

amendament, ca suma solicitată să fie redusă, de la 10,8 miliarde lei (RON) la 

800 mii lei (ROL).  

 

 Domnul deputat vicepreşedinte Mircea Purceld a dorit să ştie care este 

valoarea creditelor acestei societăţi în condiţiile in care linia tehnologică de 

montaj, achiziţionată din străinătate prin credite externe, nu a fost niciodată pusă 

în funcţiune, fiind pusă la conservare.  

 

 Domnia sa a mai adăugat că in condiţiile in care se cumpără pe credite 

externe astfel de utilaje, se presupune că societatea are credit. In acest moment o 

capitalizăm, dar nu pentru a o privatiza ci pentru a o lichida. Domnia sa a dorit 

să ştie care este motivaţia acestui demers, adăugând că nu poate participa la 

luarea acestei decizii,  în necunoştinţă de cauză. Domnia sa a propus amânarea 

dezbaterilor acestui proiect de lege. 

 

 Domnul presedinte Mihai Tudose a declarat că in scrisoarea primită din 

partea societăţii Melana IV Săvinesti există o detaliere a cheltuielior restante de 

32 mii RON,din care: 24,752  – indemnizaţii cenzori şi administratori speciali, 

7,2 – vărsăminte  la Bugetul consolidat al Statului si cheltuieli curente de 

aproximativ 60.000 RON, propunandu-se aprobarea a 400.000 RON. 

 

 Domnul deputat William Brânză a dorit să cunoască un ultim bilanţ al 

societăţii si al structurii acesteia. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat, în condiţiile în care va 

începe  procedura de lichidare voluntară dar, cu o zi inaintea datei finale, apare 

un posibil investitor care işi manifesta interesul pentru a cumpăra această 

societate, atunci, procesul de lichidare voluntară se va opri si va incepe procesul 

de privatizare ? Domnia sa a dorit să ştie dacă, la sfârşitul următoarei perioade, 

posibilul investitor nu mai apare sau nu mai vrea să o cumpere, ce se va 

intâmpla în acest caz. 

 

 Reprezentantul Autorităţii de Valorificare a Activelor statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu, a spus că, în conformitate cu legea insolvenţei 

orice administrator are obligatia sa îşi declare insolvenţa, altfel intrând in sfera 

codului penal. Domnia sa  a declarat că nu crede că administratorii acestei 

societăţi işi vor permite să facă acest lucru. 

 

 Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a propus acordarea timpului 

necesar înregistrării la oficiul Comertului a modificarii proprietarului, urmând 

ca discuţiile să fie reluate după ce reprezentantul AVAS, va cunoaşte mai bine 

situaţia de la această societate, urmând ca acesta să propună metodele cele mai 

bune pentru rezolvarea acestei probleme. 

 Domnul deputat Ion Stoica a subliniat faptul că dacă va fi amânat acest 

proiect de lege  nu va exista certitudinea că nu se vor face in continuare plăti. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că dacă se aprobă 

Ordonanţa cu amendamentele propuse, Ordonanţa Guvernului va funcţiona în 

limita sumei aprobate. 

  

 Domnul  preşedinte Mihai Tudose a formulat 3 amendamente la titlul 

proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, care au fost aprobate de membrii 

Comisiei cu unanimitate de voturi. 
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 La articolul unic al proiectului de lege, în forma adoptată de Senat,  

domnul preşedinte Mihai Tudose a formulat 3 amendamente, care au fost 

aprobate de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma luărilor de cuvânt, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 

întocmirea unui raport de aprobare cu amendamente admise, care să fie transmis 

plenului Camerei Deputaţilor. Supusă la vot această propunere, a fost aprobată  

cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă si  2 abţineri. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă si  

două abţineri, să supună Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea cu 

amendamente admise, a proiectului de lege.  

 

 

La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris propunerea 

legislativă privind concordatul preventiv (PLx 939/11 decembrie 2006)     

 

 Propunerea legislativă a fost susţinută de unul dintre iniţiatorii săi, 

domnul deputat Petre Ungureanu, acesta considerând că în România se impune o 

soluţie nouă şi radicală de tratament al dificultăţilor întreprinderii, mai puţin 

ipocrită decât cele experimentate de legiuitorul român până în prezent debitorul 

a cărei întreprindere traversează o criză remediabilă trebuie să ceară creditorilor 

săi şansa de a redresa, printr-un mecanism si o procedură exterioare 

falimentului, ba chiar exterioare tribunalului; debitorul aflat in situaţie 

iremediabil compromisă trebuie eliminat din mediul său de afaceri ( pe care l-a 

contaminat deja cu neîncredere) activele întreprinderii sale, daca mai există, 

urmând a fi redate circuitului economic. Cele două alternative exclud 

reorganizarea judiciară, care ar urma sa fie suprimată.  
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Legea concordatului preventiv ar trebui să instituie un mecanism 

contractual si legal menit a da posibilitatea unui debitor onest, aflat în dificultate 

financiară, de a evita insolvenţa.  

 

Legea nu va avea ca ţintă de întreprinderile medii şi mari, datorită faptului 

că obiectul de activitate al acestora este greu de orientat, datorită specializării 

presupuse de dimensiunile întreprinderii si un al doilea motiv este acela că 

dispariţia acestor întreprinderi medii si mari de pe piaţă, prin faliment poate avea 

consecinţe nefavorabile pentru întregul mediu social si economic in care 

activează, începând cu salariaţii (care risca sa îşi piardă locul de munca), 

comunitatea locală, care va pierde venituri din taxe si impozite si care urmează 

să suporte amplificarea şomajului pe plan local, statul român, care pierde, astfel, 

un contribuabil si urmează să suporte cheltuielile de şomaj si reconversie 

profesională, dar si pentru furnizorii de materii prime. 

 

Domnul deputat Petre Ungureanu, iniţiatorul acestui proiect legislativ, a 

mai spus că una dintre cele mai mari probleme actuale ale procedurilor de 

insolvenţă în România este lipsa de celeritate. Aceasta ar putea fi practic 

rezolvată prin reducerea drastică a intervenţiei judecătorului. Cel care va 

superviza procedura de votare a concordatului care va încerca să aducă părţile la 

un compromis acceptabil si care va superviza executarea de către debitor a 

concordatului va fi conciliatorul, un particular care va fi remunerat pentru 

această activitate. Acesta este un profesionist, practician în procedurile de 

insolvenţă, membru al unui corp profesional ce îşi ghidează activitatea după un 

cod deontologic strict. Acest conciliator constituie garanţia contra eventualelor 

intenţii sau acte frauduloase ale debitorului. El mediază încheierea concordatului 

si controlează executarea sa de către debitor, informează creditorii şi ia măsuri 

de sancţionare pentru încălcarea contractului. 
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 In continuarea dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a dat 

cuvântul reprezentantei Ministerului Justiţiei, doamnei consilier Claudia 

Roşianu, care a reafirmat susţinerea de către Guvern si de către Ministerul 

Justiţiei a acestui proiect normativ. Domnia sa a mai spus că ulterior depunerii 

sale de către iniţiatori, la Ministerul de Justiţiei pentru avizare, Ministerul a pus 

in dezbatere publică acest document, primind din partea mai multor judecători 

sindici propuneri de completare a proiectului legislativ şi îl roagă pe iniţiatorul 

acestuia să le aibă în vedere, pentru completarea prezentului act normativ.  

Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamnei Claudia Roşiianu a mai spus că 

aceste amendamente vor fi depuse la Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi, 

unde proiectul legislativ va fi dezbătut pe fond. 

 

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege.  

 

La punctul 2, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris propunerea 

legislativă privind utilizarea veniturilor obţinute din privatizarea Băncii 

Comerciale Române şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni (Plx 940/11 

decembrie 2006) 

 

Domnul Alexandru Mocanu, în calitate de iniţiator, în prezentarea făcută 

acestui proiect legislativ a spus că in contextul integrării în Uniunea Europeană, 

România are nevoie de dezvoltarea infrastructurii, de proiecte viabile de mediu 

si nu in ultimul rând, proiecte de informare si conştientizare a populaţiei faţă de 

rigorile impuse de legile europene.  
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In acest context, domnul Alexandru Mocanu, în calitate de iniţiator, a 

declarat că această propunere legislativă privind utilizarea veniturilor provenite 

din privatizarea BCR si CEC să fie direcţionate spre cea mai îndreptăţită 

instituţie să stabilească destinaţii si să promoveze proiecte de interes naţional, si 

anume Parlamentul României.  

 

Domnia sa a mai spus că potrivit Sistemului European de Conturi ESA 

”95 utilizarea veniturilor din privatizare pentru finanţarea unor astfel de 

programe sau proiecte ale administraţiei publice presupune în final plăţi către 

aproape inevitabil conduc la mărirea deficitului bugetar. Cum deficitul bugetar 

este deja stabilit de către Parlament prin Legea Bugetului de Stat, orice majorare 

a acestuia va trebui însuşită de Parlament.  

 

Din acest motiv Parlamentul este instituţia care trebuie să decidă în 

această problemă astfel ca acesta să joace un rol hotărâtor în finanţarea 

programelor şi proiectelor de interes naţional, pe măsura răspunderii cu care este 

investit de către cetăţenii României. 

 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Liliana Butea, 

Trezoreria Statului, a susţinut faptul că Ministerul Finanţelor Publice nu este de 

acord cu acest proiect legislativ. 

 

In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestui proiect legislativ. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege.  
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 La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente*) (Plx 941/11 

decembrie 2006). 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul secretar de stat 

Cătălin Doică,  a declarat că prin această propunere legislativă se are in vedere 

evitarea privatizării C.N. Imprimeria Naţională si C.N. Loteria Română datorită 

faptului că aceste companii naţionale fac parte din categoria companiilor de 

interes public naţional, atât prin scopul pentru care au fost create, cât si prin 

obiectele de activitate pe care le desfăşoară.  

 

 De asemenea, profitul acestor companii este utilizat pentru finanţarea 

obiectivelor de interes naţional. Prin privatizarea acestor companii prin metoda 

expusă in legea 247/2005 se vor pierde fondurile necesare finanţării obiectivelor 

de interes naţional, concomitent cu creşterea fondurilor necesare finanţării 

obiectivelor de interes particular al deţinătorilor de acţiuni.  

 

 De asemenea, prin privatizarea C.N. Imprimeria Naţională şi C.N. Loteria 

Română se încalcă legile privitoare la concurenţă, deoarece acestea sunt 

monopoluri ale statului, iar privatizarea acestora ar conduce la existenţa unui 

monopol ce ar aparţine unor persoane de drept privat, lucru inacceptabil intr-o 

economie de piaţă. 

 

 Reprezentantul Autorităţii Naţionale de Restituire a Proprietăţilor, domnul 

vicepreşedinte Teodor Cătălin Nicolescu, a declarat că Guvernul nu susţine acest 

proiect legislativ deoarece, prin înfiinţarea Fondului Proprietatea au fost trecute 

in proprietate privată, prin acţiunile deţinute în cadrul acestui Fond, o parte din 

acţiunile societăţilor de stat, considerându-se astfel, că se poate asigura o 
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despăgubire şi o reparaţie a persoanelor abuziv deposedate de fostul regim 

comunist.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă a acestei 

iniţiative legislative. 

 

 Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna consilier Claudia Roşianu a 

dorit să sublinieze faptul că intrarea în patrimoniul societăţii s-a făcut prin lege. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a adăugat că tot prin lege pot fi scoase 

din Fondul Proprietatea. In acest moment, cei care deţin acţiuni la Fondul 

Proprietatea au in realitate numai nişte hârtii, dar nu au nici un drept real asupra 

vreunei acţiuni din portofoliul Fondului.  

 

 Această măsură de scoatere din patrimoniul Fondului a acţiunilor celor 

două societăţi despre care se vorbeşte in prezentul act normativ nu se îndreaptă 

împotriva celor abuziv deposedaţi de regimul comunist deoarece in acest 

moment, cererile depuse acoperă sub 10% din acest patrimoniu, acţiunile emise 

până in prezent de Fond nefiind cu nimic stânjeniţi de scoaterea acţiunilor 

Loteriei sau Imprimerie. 

 

 Reprezentanta Autorităţii Naţionale de Restituire a Proprietăţilor  doamna 

consilier Ana Maria Valica a spus că în acest moment Comisia centrală pentru 

stabilirea dreptului la despăgubire a emis titluri de proprietate unor persoane 

fizice. In acest moment capitalul Fondului nu mai este pe de-a întregul de stat, ci 

mixt. Scoţând acţiuni din acest Fond, acei acţionari care deţin deja titluri, vor fi 

prejudiciaţi. Dacă vom scoate diferite societăţi din acest Fond, fondul va deveni 

inoperabil. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă se ştie in acest moment 

care este valoarea stabilită a creanţei Krivoi-Rog, deoarece nimeni nu a putut 

spune cu precizie acest lucru. Acelaşi lucru se întâmplă în acest moment cu 

Fondul Proprietatea, in care nimeni nu ştie cât anume deţine din întreg. Prin 

legea de înfiinţare a Fondului nu este clar evidenţiat acest lucru. 

 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna director general 

adjunct Elena Ianda, a dorit să sublinieze faptul că în condiţiile în care acţiunile 

Loteriei Naţionale vor rămâne în cadrul Fondului Proprietatea, din dividendele 

acestora nu se vor putea finanţa, cu un leu, sălile de sport.  

 

 Domnul vicepreşedinte  Mircea Purceld a dorit să adauge că Legea 

247/2005în forma actuală nu va funcţiona niciodată. Acele resturi de acţiuni 

rămase de la diferitele societăţi care au fost privatizate nu vor produce profit, 

deoarece se va întâmpla ceea ce doreşte acţionarul majoritar, care va acţiona in 

aşa fel încât să nu dea nici un ban către Fond. Si in acest caz nu există niciun 

mijloc de constrângere legal. Legea a fost prost gândită de la început. Ea este 

generoasă ca idee, dar nu poate rezolva problema acelor persoane cărora a 

încercat să le facă dreptate. Acele persoane au fost păcălite prin această lege. 

Acest Fond nu va putea avea niciodată un buget de venituri si cheltuieli. Fondul 

va funcţiona atunci când legea va fi posibil de aplicat.  

 

In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestui proiect legislativ. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi  2 

abţineri, avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
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 La punctul 4, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea 

Societăţii Comerciale  ”Compania naţională de transporturi aeriene române 

TAROM.”-  S.A (PLx 979/18 decembrie 2006). 

 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul secretar de stat Alexandros Galiatatos, a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege. Astfel, Compania Tarom a fost înfiinţată prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 45/1997, aprobata cu modificări prin legea nr. 136/1998, cu 

modificările si completările ulterioare ca societate comercială pe acţiuni aflată in 

coordonarea Ministerului transporturilor, Construcţiilor si turismului. Conform 

normelor comunicate, actualele dispoziţii ale art.3 alin.1, litera c, si d, 

coroborate cu art.3 alineatul 2 si 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 

aprobata cu modificări prin legea nr. 136/1998 cu modificările si completările 

ulterioare referitoare la obligaţia ca in cazul privatizării companiei, persoanele 

fizice si juridice de altă cetăţenie respectiv naţionalitate decât cea română să nu 

poată deţine un n umăr de acţiuni care să reprezinte mai mult de 49% din 

capitalul social al Companiei Tarom sau al societăţilor comerciale române care 

au calitatea de acţionari ai Companiei Tarom, reprezintă o barieră in calea liberei 

circulaţii a capitalurilor si o restrângere a drepturilor de stabilire.  

 

 De asemenea, si prevederile articolului 3 alineat 1 lit. A, referitoare la 

faptul că în cazul privatizării companiei, participarea statului nu se va diminua 

sub limita 33,4% din pachetul de acţiuni reprezintă o restricţie nediscriminatorie 

la libera circulaţie a capitalurilor.  

 

 Pentru a elimina toate barierele la libera circulaţie a capitalurilor care 

contravin dreptului comunitar dar si pentru a asigura ca orice modificare a 

capitalului social al companiei Tarom nu va avea ca efect încălcarea legislaţiei 

referitoare la licenţierea transportatorilor aerieni – de la data aderării 
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regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2407/92 din 23 iulie 1992 privind licenţierea 

transportatorilor aerieni se propune reformularea corespunzătoare a art. 3 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 aprobata cu modificări prin legea nr. 

136/1998 cu modificările si completările ulterioare prin introducerea unor 

prevederi referitoare la competenţa Guvernului de a astabili strategia de 

privatizare a companiei Tarom si modul de tranzacţionare a acţiunilor acestei 

companii urmând ca modificarea structurii acţionariatului să se facă cu 

respectarea cerinţelor legale referitoare la licenţierea transportatorilor aerieni.   

 

 Totodată, cerinţele Ordonanţei Guvernului nr.45/1997 aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 136/1998 cu modificările si completările ulterioare, 

prevăzute la art.3 alineat 1. lit. b, referitoare la obligaţia ca in cazul privatizării 

companiei 5% din acţiuni să fie vândute numai angajaţilor cetăţeni români 

precum şi cele prevăzute la art.11 referitoare la obligaţia ca cel puţin jumătate 

dintre membrii consiliului de administraţie să fie cetăţeni români contravin 

dreptului comunitar introducând la data aderării României la Uniunea Europeană 

discriminarea pe criteriul naţionalităţii intre cetăţenii români si ceilalţi cetăţeni 

comunitari,  motiv pentru care s-a propus modificarea corespunzătoare a 

articolul 3, alineatul 1, litera b si abrogarea art.11. 

 

 Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a formulat un amendament la   art. 

3. (1) lit. b), acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestui proiect legislativ, cu un amendament admis. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu un amendament admis.  
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 La punctul 5, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.92/2006 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul 

pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 

Române, procedură de urgenţă. (PLx 989/27 decembrie 2006). 

 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul secretar de stat Alexandros Galiatatos, a spus că în Programul de 

Guvernare pentru anii 2005- 2008 privind Strategia in domeniul transporturilor 

prevede ca obiectiv redresarea financiară a societăţilor naţionale. Realizarea 

acestui obiectiv impune luarea unor măsuri financiare care să permită 

societăţilor feroviare să îşi îmbunătăţească situaţia financiară prin reducerea 

creanţelor si arieratelor.  

 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul secretar de stat Alexandros Galiatatos, a dorit să sublinieze caracterul de 

urgenţă al prezentului act normative care constă în necesitatea stringentă de 

aplicare imediată a măsurilor financiare pentru redresarea financiară a 

operatorului naţional de transport feroviar de călători care datorită neachitării 

obligaţiilor sale către administratorul infrastructurii feroviare îi creaţă acestuia 

mari greutăţi în desfăşurarea activităţii.  

 

 Astfel, din cauza creanţelor înregistrate, administratorului infrastructurii 

feroviare nu îşi poate achita obligaţiile sale de plată către furnizorii de bunuri si 

servicii care pentru neplata au blocat toate conturile bancare ale acestuia şi au 

instituit titluri executorii urmate de executarea silită a principalelor bunuri 

mobile si imobile inclusiv a celor care concură la siguranţa circulaţiei. In această 

situaţie, administratorul infrastructurii feroviare nu mai poate acţiona pentru 

remedierea de urgenţă a liniei şi instalaţiilor feroviare acolo unde se pune în 

pericol siguranţa circulaţiei. Ieşirea din parametrii privind siguranţa circulaţiei şi 
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neluarea măsurilor urgente de remediere obligă administratorul infrastructurii 

feroviare să închidă circulaţia trenurilor de marfă si călători.  

  

 Pentru a evita aceste situaţii de nevoie urgentă de promovarea acestui act 

normativ care asigură condiţiile necesare ca societăţile feroviare să aibă 

posibilitatea financiară de remediere a situaţiilor de urgenţă si de desfăşurare  a 

traficului feroviar de marfă si de a călători în parametrii de siguranţă a 

circulaţiei. Din aceste considerente este necesară modificarea Ordonanţei de 

urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române republicată cu 

modificările si completările ulterioare. 

 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul secretar de stat Alexandros Galiatatos, a mai spus că pentru 

reglementarea financiare a sistemului feroviar se propune ca in anul 2006 prin 

excepţie de la prevederile art.5 al. 4 din OUG nr.12/1998 republicata cu 

modificările si completările ulterioare să se aloce o subvenţie mai mare decât cea 

care asigură încadrarea in cota de profit de 5%.  

 

 Domnia sa a adăugat că este posibil ca în anul 2006 subvenţia 

suplimentară acordată in limita unei cote de profit de 25% pentru transportul 

feroviar de călători să permită obţinerea lichidităţilor băneşti necesare achitării 

obligaţiilor restante de plată către administratorului infrastructurii feroviare. 

Totodată in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

12/1998 republicata  cu modificările si completările ulterioare administrarea 

infrastructurii feroviare proprietate publică sau privata a statului se asigură de 

Compania naţională a căilor ferate române. 

 

 Domnia sa a afirmat în privinţa costurilor anuale de funcţionare a 

infrastructurii feroviare publice din România, acestea se stabilesc de către 
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Compania Naţională care administrează infrastructura feroviară pe baza 

traficului contractat cu operatorii feroviari a normativelor tehnice de întreţinere 

şi reparaţie a infrastructurii feroviare si a proiectelor de restabilire si/sau de 

modernizare a infrastructurii. In cadrul acestora cheltuielile pentru  investiţii, 

reparaţii, modernizări si/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice sunt 

finanţate de la bugetul de stat cf art. 25 al. 1 deoarece textul art. 21¹ din OUG 

nr.12/1998, republicata cu modificările si completările ulterioare care se referă la 

costurile de funcţionare cuprinde si referiri la veniturile obţinute din exploatarea 

infrastructurii feroviare venituri care sunt explicitate. 

 

  In alte articole se propune modificarea acestui articol, în sensul renunţării 

la alineatele privind detalierea modului de justificare a veniturilor şi 

cheltuielilor, în vederea aplicării lor de către Ministerul Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului, având în vedere că acesta nu este organul legislativ 

care aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei. 

 

 In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 

favorabilă a acestui proiect legislativ. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege.  

 

Miercuri, 7 februarie 2007 

1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri pentru 

vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului de 

privatizare (PLx 948/2006). 

2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea transferului 

pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. 
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Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (PLx 837/2006). 

 

Joi, 8  februarie 2007 

1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri pentru 

vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului de 

privatizare (PLx 948/2006). 

2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea transferului 

pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola - S.A. 

Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (PLx 837/2006). 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Nosa  
 
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 
 

                      Expert parlamentar:   
                                                                                                                Graziella Segărceanu 
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