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SINTEZA 
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.  

La şedinţele Comisie din  zilele de 13, 14 şi 15 februarie 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, Emil  Radu Moldovan, Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, 
Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, Dorinel Ursărescu, 
Dan Dumitru Zamfirescu.  

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. 

 
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 

Administrator
Original



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 

 
Şedinţa Comisie a început în ziua de 13 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.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, 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. 
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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 
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.  

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 
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).  

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. 

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. 
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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. 

 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. 

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 
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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