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SINTEZA 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 29 noiembrie 2006 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi-a început  

lucrările în ziua de 29 noiembrie 2006, având cvorumul îndeplinit. 

 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, Emil-Radu 

Moldovan, 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.  

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, reprezentantul Ministrului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Istvan Toke – secretar de 

stat, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul 

Cătălin Sandu – vicepreşedinte, reprezentanţii Cancelariei Primului - Ministru: 

domnul Cristian David – ministru delegat pentru Controlul implementării 

programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului 

comunitar şi doamna Ruxandra Popovici – consilier, precum şi reprezentanţii 

Administrator
Original
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Ministerului Integrării Europene: doamna Doina Surcel – director şi doamna 

Michaela Căruţaşu – şef serviciu.      

      

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. 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 

837/8.11.2006) – Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice   

 

 II. ÎN AVIZARE: 

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

nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, procedură 

de urgenţă (PLx 843/13.11.2006) 

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

nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări 

finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi 

PHARE Cooperare transfrontalieră, procedură de urgenţă                

(PLx 857/13.11.2006) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004, (PLx 845/13.11.2006) 

 

  Şedinţa Comisie a început în ziua de 29 noiembrie 2006 cu dezbaterea 

punctului 1, în avizare, al ordinii de zi.  

   Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a susţinut că, prin prezenta ordonanţă de 
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urgenţă a Guvernului se propune ca data dobândirii forţei executorii a hotărârilor 

judecătoreşti sau arbitrale prin care se stabilesc obligaţii de plată ale Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului să fie prorogată până când aceste hotărâri 

devin irevocabile. Între data naşterii dreptului la executare a hotărârii 

judecătoreşti sau arbitrale şi data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, 

respectiv a hotărârii judecătoreşti privind acţiunea în anularea sentinţei arbitrale, 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ar trebui să aibă timpul 

necesar pentru a iniţia şi obţine aprobarea prin hotărâre a Guvernului a 

rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli în sensul schimbării 

destinaţiei unor importante sume de bani către aceste cheltuieli. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 1, în avizare, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

                                                                                                                                           

 Şedinţa Comisie a continuat cu dezbaterea punctului 2, în avizare, al 

ordinii de zi.  

Reprezentantul Cancelariei Primului – Ministru, domnul Cristian David, 

ministru delegat pentru Controlul implementării programelor cu finanţare 

internaţională, a susţinut că, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se urmăreşte 

apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romania, prin stabilirea 

unor obligaţii ale beneficiarilor, în vederea asigurării celerităţii şi eficienţei 

contractelor efectuate de către autoritatea contractantă, având în vedere faptul că 

marea majoritate a proiectelor cu impact financiar substanţial se vor finaliza în 

perioada imediat următoare. 

 La art.6alineatul (1) al ordonanţei de urgenţă, domnul preşedinte Mihai 

Tudose a formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei 

cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 La art.10 al ordonanţei de urgenţă, domnul deputat Petru Lakatos a 

formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei cu 20 de 

voturi pentru şi un vot împotrivă. 
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La proiectul de lege prevăzut la punctul 2, în avizare, membrii Comisiei au 

hotărât, cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu amendamente admise. 

Dezbaterile au continuat cu discutarea punctului 3, în avizare,  al ordinii de 

zi.  

 Reprezentantul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

domnul secretar de stat Istvan Toke, a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă 

susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

 La articolul 17, alineatul (2) al proiectului de lege, domnul deputat Petru 

Lakatos a formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei 

cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege prevăzut la punctul 2, în avizare, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, 

cu un amendament admis.  

 

Şedinţa Comisie a continuat cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii 

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

industrie alimentară şi servicii specifice.   

Din cauza faptului că reprezentanţii Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului de Stat nu au fost prezenţi la lucrările Comisiilor reunite, membrii 

celor două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să amâne dezbaterea 

prezentului proiect de lege. 
  

 
  

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                             
  

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 
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                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
                 

           


	 

