
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

 Bucureşti, 08.02.2007 
Nr. 21/16      

 
SINTEZA 

 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 şedinţa Comisie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin Almăjanu, 
Nicolae Bara, Liviu Almăşan, William Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel 
Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Bogdan 
Pascu, Nosa Iuliu, Gabriel Sandu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin 
Teodorescu, Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu, din totalul de 22 de 
membrii ai Comisiei.  

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 şedinţa Comisie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin Almăjanu, 
Nicolae Bara, Liviu Almăşan, William Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel 
Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Bogdan 
Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, 
Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu, din totalul de 21 de membrii ai 
Comisiei.  

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. 

La şedinţa Comisie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 
Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin Almăjanu, 
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Nicolae Bara, Liviu Almăşan, William Gabriel Brânză, Ioan Buda, Viorel 
Constantinescu, Andrei Dominic Gerea, Petru Godja, Petru Lakatos, Bogdan 
Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, 
Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu, din totalul de 21 de membrii ai 
Comisiei.  
 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 
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). 
 
 II. ÎN AVIZARE: 

1. Propunerea legislativă privind concordatul preventiv (PLx 939/11 
decembrie 2006)     
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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 
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.  
 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 
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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 istoricului 
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.  
 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. 
 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.  

 În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea  
ca prezenta iniţiativă legislativă să fie avizată favorabil. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a propunerii legislative.  

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) 
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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.  

In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 
favorabilă a acestei  propuneri legislative. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a propunerii legislative.  

 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.  

In continuare domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea 
favorabilă a acestei propuneri legislative. 

 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.  
 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. 
  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.  
 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). 
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 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 în domeniul transporturilor 
se prevede ca obiectiv principal 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.  

 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. 
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  
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Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                     Expert parlamentar:   
                                                                                      Graziella Segărceanu
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