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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  13, 14,  şi 15 februarie  2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 13 februarie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 13, 14 şi 15 februarie au fost prezenţi 

21 deputaţi din totalul de 21 de membri.  

 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 Dan Pantea – director general adjunct şi doamna 

Irina Avram – şef serviciu, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului: domnul Mircea Marinescu – vicepreşedinte, reprezentantul  

Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat: doamna Emilia Şerban - 

director economic, precum şi reprezentantul Societăţii Comerciale Horticola - 

S.A Bucureşti: domnul Costin Ionescu - director general. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

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

nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată          

(PLx 5/2007) – Comun cu Comisia pentru industrii şi servicii.          

2. Proiect 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, procedură de urgenţă                 

(PLx 837/2006) - Comun cu Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie 

alimentara si servicii specifice. 

3. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acţiunilor 

societăţilor comerciale către salariaţi în cadrul procesului de privatizare            

(Plx 948/2006). 

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 

societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, procedură de urgenţă 

(PLx 30/2007).      

 

III. DIVERSE 
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 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 13 februarie 2007 cu dezbaterea 

punctului 1, în 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.117/2006 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, procedură de urgenţă, 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PLx 5/2007) – Comun cu 

Comisia pentru industrii şi servicii. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

adjunct Dan Pantea a afirmat că, prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul 

juridic naţional privind regulile procedurale necesare aplicării directe, în 

principal, a Regulamentului Consiliului (EC) nr. 659/1999 de stabilire a 

normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul privind instituirea Comunităţii 

Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L/83 din 27 martie 

1999 şi Regulamentul Comisiei (EC) nr.794/2004 de punere în aplicare a 

Regulamentului nr.659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 

din Tratatul privind instituirea Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul 

Oficial  nr.L/83 din 30 aprilie 2004. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

adjunct Dan Pantea a mai  afirmat că, prezentul act normativ asigură din punct 

de vedere tehnic şi procedural îndeplinirea obligaţiilor României, aşa cum 

rezultă din legislaţia comunitară relevantă, în special a celor cu privire la: 

întocmirea şi înaintarea notificărilor pentru ajutoarele pe care România doreşte 

să le acorde; reprezentarea României în faţa Comisiei Europene în cadrul 

procesului de analiză a notificărilor; întocmirea şi transmiterea informărilor către 

Comisia Europeană în privinţa ajutoarelor care se încadrează în exceptările pe 

categorii; transmiterea de informări privind ajutoarele de minimus, la cererea 

Comisiei Europene; colaborarea Consiliului Concurenţei cu autorităţile 

competente care să asigure reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a 

Comunităţilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat; recuperarea sau 
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rambursarea ajutoarelor în conformitate cu deciziile Comisiei Europene; 

Întocmirea şi transmiterea de rapoarte periodice în domeniul ajutorului de stat; 

asistarea reprezentanţilor Comisiei Europene în cadrul inspecţiilor la faţa 

locului; precum şi modul de soluţionare a notificărilor şi investigaţiilor aflate în 

derulare la data intrării în vigoare. 

Domnia sa a susţinut că, în afară de legislaţia comunitară, prezenta 

ordonanţă de urgenţă este inspirată şi din reglementările adoptate în Polonia, 

Cehia şi Slovacia. În ţările menţionate legile care au avut acelaşi obiectiv şi au 

intrat în vigoare  la data aderării acestor state la Uniunea Europeană, respectiv 1 

mai 2004. 

Domnia sa a mai afirmat că, înainte de a fi supus aprobării de către 

Guvern, prezentul act normativ a fost analizat împreună cu experţii Comisiei 

Europene, pentru a asigura aplicarea eficientă a acquis-ului în domeniul 

ajutorului de stat. 

 După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose, a supus 

examinării şi apoi votului, titlul  legii, care a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 Capitolele I-VII ale proiectului de lege au fost, de asemenea, aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate 

de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu  unanimitate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2006 privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.  

 

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

privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea 

Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia 
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Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului, procedură de urgenţă (PLx 837/2006) - Comun cu Comisia 

pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice. 

 Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat, 

doamna director economic Emilia Şerban, a făcut o prezentare a proiectul de 

lege supus dezbaterii membrilor Comisiei.  

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat, 

doamna director economic Emilia Şerban a menţionat că, în portofoliul RAPPS 

se află societatea Comercială „Horticola” SA Bucuresti cu un pachet de 

2.002.699 de acţiuni, reprezentând 94,0224% din capitalul social.  

Domnia sa a subliniat că, exercitarea de către regie a drepturilor ce decurg 

din calitatea de acţionar al statului se realizează în baza Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2002, aprobată prin Legea nr.588/2002.  

De asemenea, domnia sa a mentionat că, în portofoliul Regiei Autonome 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat s-au aflat Societatea 

Comercială „Biroul de Turism pentru Tineret (BTT)” – S.A. Bucureşti şi 

Societatea Comercială „Olimp Estival 2002” – S.A. Mangalia. Pentru acestea a 

fost adoptată HG 863/2006 privind tranmsferul pachetelor de acţiuni deţinute de 

stat la operatorii economici în cauză din portofoliul RAAPPS în portofoliul 

AVAS.  

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu a afirmat că,  acest proiect de lege are ca 

obiect de reglementare aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de 

stat la Societatea Comercială ,,Horticola’’- S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat la Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului, în scopul pregătirii procesului de privatizare, al 

stabilirii celei mai adecvate metode, precum şi a momentului optim de demarare 

a privatizării. 

Domnia sa a precizat că, la nivelul Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat până în prezent nu au fost făcuţi paşi 
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importanţi în procesul de privatizare a acestui operator economic, drept urmare 

se impune transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului, în scopul pregătirii procesului de privatizare, al 

stabilirii celei mai adecvate metode, precum şi a momentului optim de demarare 

a privatizării.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce trebuie privatizată 

această societate comercială. 

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat, 

doamna director economic Emilia Şerban a menţionat că, în conformitate cu 

Legea nr. 588/2002 s-a realizat transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la 

Societatea Comercială „Horticola” - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor 

Statului la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.     

S.C. „Horticola” – S.A. Bucureşti a solicitat prelungirea termenului fixat prin 

această lege, dar Secretariatul General al Guvernului a refuzat acest lucru, în 

prezent neexistând baza legală pentru privatizarea de către Regia Autonomă 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a acestei societăţi.  

Domnul prşsedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este cauza pentru 

care doar Societatea Comercială „Biroul de Turism pentru Tineret (BTT)” – 

S.A. Bucureşti şi Societatea Comercială „Olimp Estival 2002” – S.A. Mangalia 

s-au privatizat, în timp ce Societatea Comercială ,,Horticola’’- S.A. Bucureşti, 

nu, şi dacă nu cumva acest lucru se datorează gradului mare de atractie pentru 

investitori oferit de magazinele şi spaţiile deţinute de aceste societăţi pe litoral. 

S.C. „Horticola” – S.A. Bucureşti, a fost vândută pe bucăţi, pentru ca acum, 

când nu mai este atractivă pentru nimeni, să fie înapoiată Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a dorit să ştie dacă există o strategie de 

privatizare a S.C. „Horticola” – S.A Bucureşti.  

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului de Stat, 

doamna director economic Emilia Şerban a spus că, în prezent nu există nici o 

strategie de privatizare a acestei societăţi comerciale. 

 6



Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să sublinieze faptul că, membrii 

Comisiei sunt puşi în situaţia de a alege între două rele: o alternativă mai putin 

rea, aceea de valorificare a ceea ce se mai poate prin 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, sau, a doua 

alternativă, amânarea acestui transfer şi, în consecinţă, întârzierea efectele 

privatizării. În consecinţă, domnia sa a propus membrilor Comisiei aprobarea 

prezentului proiect de lege. 

Domnul vicepresedinte Octavian Mircea Purceld a reamintit faptul că, în 

anul 2002 membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

avizat favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la 

Societatea Comercială Horticola - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor 

Statului la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat     ( 

Legea 588/2002).  

Domnul vicepresedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie care este 

motivul pentru care se doreşte  transferarea 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. Poate că se doreşte transferarea pachetului de 

acţiuni pentru a se pierde urma acelor active sau pasive ale S.C. Horticola - S.A. 

Bucureşti care au fost înstăinate, prin diverse procedee, în ultimii ani.  

Domnia sa a mai spus că se cunoaşte faptul că există numeroase interese 

pentru terenurile societăţii în cauză, precum şi pentru sediul său central.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose şi domnul vicepreşedinte Octavian 

Mircea Purceld au reamintit faptul că la şedinţa din data de 6 decembrie 2006, 

membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare împreună cu 

membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 
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prezentului proiect de lege deoarece, la lucrările şedinţei comune nu au 

participat reprezentanţii Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat. De asemenea, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, ca la următoarea şedinţă reprezentanţii RAPPS să prezinte 

documente cu privire la situaţia societăţii (valoarea de inventar a societăţii - atât 

terenuri cât şi clădiri - la momentul preluării de către RAPPS, cât şi în momentul 

actual, activele înstrăinate, momentul şi motivul înstrăinării acestor active). 

De asemenea, domnul vicepresedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să 

ştie care este cauza pentru care Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat nu mai poate asigura managementul  acestei societăţi. 

Domnul deputat Andrei Dominic Gerea a dorit să ştie care este obiectul de 

activitate al S.C. „Horticola” - S.A. 

Reprezentantul Societăţii Comerciale Horticola - S.A Bucureşti, domnul 

director general Costin Ionescu a afirmat că, obiectul de activitate al societăţii pe 

care o conduce constă în principal în cultivarea de fructe şi legume în sere reci. 

 De asemena, un alt obiect important de activitate constă în amenajarea 

spaţiilor verzi, precum şi în lucrări de întreţinere a spaţiilor dendrologice, printre 

clienţii societăţii comericiale în cauză numărându-se firme private, societăţi de 

stat şi particulari. 

Domnul deputat Andrei Dominic Gerea a dorit să ştie dacă societatea 

comercială a avut profit în ultimul an şi care este valoarea la care acesta se 

ridică. 

Reprezentantul Societăţii Comerciale Horticola - S.A Bucureşti, domnul 

director general Costin Ionescu a afirmat că,  societatea nu au avut profit în 

ultimul an. De asemenea, pentru anul 2006 bugetul societăţii a fost construit 

ţinând cont de faptul că societatea trebuia să vândă câteva terenuri aparţinând 

unor active deja cumpărate. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a reamintit la rândul său solicitarea 

oficială a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare către 

RAPPS de a pune la dispoziţia membrilor Comisiei documente cu privire la 
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situaţia financiară a societăţii atât la data trecerii sale în portofoliul Regiei 

Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi în acest 

moment. 

Datorită faptului că reprezentanţii Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat nu au pus la dispoziţia membrilor Comisiei 

niciun document solicitat, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de amânare cu două săptămâni a dezbaterii acestui proiect legislativ, 

până la primirea documentaţiei aferente dezbaterii. 

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii prezentului proiect de 

lege.  

 

 La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea  

legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acţiunilor societăţilor 

comerciale către salariaţi în cadrul procesului de privatizare                 

(Plx 948/2006). 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

 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 propunerii legislative privind 

unele măsuri pentru vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale către salariaţi 

în cadrul procesului de privatizare. 

 

 Şedinţa Comisiei a început în ziua de 14 februarie 2007 cu dezbaterea 

punctului 1, în avizare, al ordinii de zi. 
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 La punctul 1, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2006 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea 

procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, 

companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi 

a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale, procedură de urgenţă (PLx 30/2007).     

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a proiectului 

de lege. 

Domnia sa a afirmat că, proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 

reglementare modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi 

privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale 

cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.569/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Domnia sa a mai afirmat că, modificarea constă în prelungirea până la 

data de 31 ianuarie 2007 a termenului până la care se pot efectua 

disponibilizările colective. 

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.  

 

 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 15  februarie 2007  cu 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 
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Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, procedură de urgenţă                

(PLx 837/2006) - Comun cu Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie 

alimentara si servicii specifice.  

Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra proiectului de lege 

susmenţionat să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
  Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Nosa 
 
 
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 
 

                      Expert parlamentar:   
                                                                                        Graziella Segărceanu
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