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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  6 şi 7 martie  2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

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

La lucrările Comisiei din  zilele de 6 şi 7 martie au fost prezenţi 23 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte şi 

domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedinte. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministrului 

Finanţelor Publice: doamna Cornelia Petreanu – director general, reprezentantul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Mircea Marinescu    

– vicepreşedinte, reprezentantul  Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat: doamna Emilia Şerban - director economic, reprezentantul 

Societăţii Comerciale Horticola - S.A Bucureşti: domnul Costin Ionescu - 

director general, precum şi reprezentanţii Ministrului Transporturilor, 

Construcţiilor şi Turismului: domnul Alexandros Galiaţatos – secretar de stat şi 

domnul Daniel Achim – consilier superir. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. 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 agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

2.  Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet 

de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 

Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi 

reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din 

judeţul Constanţa (Plx 48/2007) - Comun cu Comisia  juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind 

impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare 

la astfel de venituri, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată (PLx 105/2007). 

 

III. DIVERSE 

  

Lucrările şedinţei comune, au început în ziua de 6 martie la ora 14.00, şi 

au fost conduse alternativ de către domnul deputat Valeriu Tabără, 

vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
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servicii specifice şi domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în fond, din ordinea 

de zi, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice. 

 La punctul 1, 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 

Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea 

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

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu a prezentat, pe scurt, proiectul de lege supus 

dezbaterii membrilor celor două Comisii. 

 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. 

 În urma luărilor de cuvânt, domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus 

la vot propunerea ca prezentului act normativ să fie dezbătut pe articole. 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot titlul proiectului de 

lege supus examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de voturi (46 voturi 

pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 
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 În continuare, domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot art. 1 

al iniţiativei legislative supuse examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de 

voturi (46 voturi pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 Domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot art. 2 al proiectului 

de lege supus examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de voturi (46 voturi 

pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

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

majoritate de voturi (46 voturi pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 Şedinţa Comisiei a continuat, în şedinţă separată, cu examinarea punctului 

1, în avizare, din ordinea de zi, 

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

pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind impunerea veniturilor din 

economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri, 

procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx 

105/2007). 

 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a prezentat pe scurt proiectul de lege. 

 Domnia sa a afirmat că, în conformitate cu Documentului de Poziţie 

complementar III, la Capitolul X- Impozitarea – România s-a angajat să aplice 

efectiv de la 1 ianuarie 2007, Directiva nr. 48/2003/CE privind impunerea 

plăţilor de dobânzi. Implementarea în totalitate a acestei Directive a presupus şi 

semnarea  de acorduri cu toate teritoriile dependente de Marea Britanie (Jersey, 

Gurnsey, Insula Man, Anguila, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, 

Montserrat, Insulele Turks si Caicos) şi de Olanda (Aruba si Antilele Olandeze) 

acorduri care conţin măsuri echivalente cu acelea stipulate în Directiva 

48/2003/CE şi care au la bază un model convenit la nivelul UE pentru fiecare 

teritoriu dependent.  

Domnia sa a mai afirmat că, aceste acorduri au fost semnate din partea 

română de domnul ministru Sebastian Vlădescu, iar din partea teritoriilor de 
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către persoana desemnată ca autoritate competentă în aplicarea convenţiilor 

fiscale.  

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a menţionat că, scopul acestei directive este ca venitul din 

economii sub forma plăţilor de dobânzi efectuate într-un stat membru să fie 

supus impozitării efective numai în statul de rezidenţă al beneficiarului de venit. 

 În continuare, domnia sa a spus că Directiva prevede instituirea 

schimbului de informaţii, în sensul că autorităţile competente din ţările membre 

ale Uniunii Europene se vor informa reciproc în legătură cu dobânzile primite de 

rezidenţii lor, persoane fizice. Comunicarea de informaţii are un caracter 

automat şi trebuie realizată cel puţin odată pe an pentru toate plăţile de dobândă 

efectuate în cursul anului respectiv. Belgiei, Luxemburgului şi Austriei li s-a 

acordat o perioadă de tranziţie, timp în care nu sunt obligate să schimbe 

informaţii în legătură cu veniturile din economii vizate de această Directivă, ci 

să aplice un impozit cu reţinere la sursă asupra acestor venituri. Aceste 3 state 

membre pot aplica sistemul de tranziţie până când Statele Unite ale Americii se 

vor angaja să facă schimb de informaţii la cerere conform modelului OECD. 

Directiva autorizează aceste trei state membre să primească informaţii de la 

celelalte state membre.  

În ceea ce priveşte impozitele cu reţinere la sursă se prevăd cote diferite de 

impunere: 15% in primii trei ani ai perioadei de tranziţie, 20% în următorii trei 

ani si 35% după această perioadă. 

Referitor la împărţirea veniturilor, Directiva prevede că statele membre care 

percep impozite cu reţinere la sursă vor păstra 25% din veniturile colectate şi vor 

transfera 75% din venit către statul membru de rezidenţă al beneficiarului de 

venituri de natura dobânzilor. 

 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a menţionat că, în ceea ce priveşte eliminarea dublei 

impuneri, Directiva statuează că statul de rezidenţă al beneficiarului de venit va 
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elimina orice dublă impunere care ar putea apare ca urmare a perceperii 

impozitelor cu reţinere la sursă. 

Directiva nu împiedică statele membre să perceapă alte tipuri de impozite cu 

reţinere la sursă stabilite în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a 

dublei impuneri. 

 Domnia sa a adăugat că, în baza legii nr.590/2003 privind tratatele, 

Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat un memorandum pentru începerea 

negocierilor cu aceste teritorii dependente care a fost aprobat de Guvernul si 

Preşedintele României.  

În procesul de avizare a acestui Memorandum, Ministerul Afacerilor Externe 

a avut anumite rezerve pe care Ministerul Finanţelor Publice le-a transmis 

Comisiei Europene.  

Domnia sa a adăugat că, punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe 

este că România nu poate conveni asupra aplicării provizorii a unui tratat 

încheiat la nivel de stat sau a unui tratat la nivel guvernamental pentru că este 

necesară ratificarea, deoarece există o interdicţie expresă în legislaţia internă 

(art.27 alineat 2 din legea 590/2003 privind tratatele).  

 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a mai spus că, aceste acorduri nu s-au negociat în mod direct, 

fiind o consecinţă acceptării Directiva nr. 48/2003/CE privind impunerea plăţilor 

de dobânzi de către România, ele nefăcând obiectul negocierilor iniţiale ale ţării 

noastre cu Uniunea Europeană. Textul Directivei a fost deja cuprins în textul 

Codului Fiscal pe anul 2006 aprobat de Parlament. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie de ce s-a 

întârziat cu prezentarea acestei iniţiative legislative în Parlament, având în 

vedere că data de aplicare este 1 ianuarie 2007, data aderării României la 

Uniunea Europeană. 

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 

Cornelia Petreanu a spus că, întârzierea nu se datorează părţii române, ci 

reprezentanţilor acestor teritorii, ultimii care au semnat aceste acorduri fiind 
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reprezentanţii Insulelor Cayman si a Insulelor Virgine, documentele parafate de 

aceştia ajungând la Ministerul Afacerilor Externe român pe data de 19 

decembrie. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, în cuvântul luat, a 

solicitat avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care supusă la 

vot,  a fost aprobată  cu unanimitate de voturi. 

 

  

 Şedinţa Comisiei din data de 7 martie a început la ora 1000 cu 

dezbaterea punctului 2, în fond, din ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul 

deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi de domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% 

deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail 

Kogălniceanu-Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa şi reglementarea 

situaţiei juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din judeţul 

Constanţa (Plx 48/2007) - Comun cu Comisia  juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

 

 Şedinţa comună a fost suspendată din lipsă de cvorum, urmând ca 

dezbaterile ce privesc prezenta iniţiativă legislativă să fie reluate la o dată 

ulterioară. 

 

  

 

 PREŞEDINTE, 
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          Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                              Iuliu NOSA 
 
 
 

                                                                                                                               Experţi parlamentari:    
                                                                                                                  Graziella Segărceanu 
                                                                                                                   Nicoleta Ghencian 
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