
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică           

economică, reformă şi privatizare
 Bucureşti,  

Nr. 21/471/07.12.2006 

 

Sinteza lucrărilor  şedinţei Comisiei din  zilele de 
6 şi 7 decembrie 2006 

 
 

Miercuri, 6 decembrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. (PLx 837/2006)  –  comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

 
2. Dezbaterea si avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM – S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională   (PLx 780/2006) –  comun cu Comisia pentru industrii 
şi servicii. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea 
mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
785/2006). 

 
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională  (Plx 872/2006). 

 
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.57 alin.(4) a 

Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006), Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 902/2006). 

 
6. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale: domnul Dima Attila Blenesi - director general şi domnul Dorin Zaharescu 
– consilier, reprezentantul S.C. Horticola S.A.: domnul Costin Popescu - director general, 
reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Jean-Cătălin Sandu 
- vicepreşedinte, reprezentantul Gărzii Financiare: domnul Adrian Cucu– comisar general, 
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: domnul Ion Busuioc – director general, 
reprezentantul Ministerului Integrării Europene: doamna Doina Claudia Secu – expert în 
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cadrul Departamentului de Armonizare Legislativă, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul David Alexandru – consilier, precum şi 
reprezentantul Poliţiei de Frontieră: domnul Adrian Popescu – director.  

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în 

procedură de urgenţă, a 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 837/2006)  –  comun 
cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii Mihai Tudose şi Attila Kelemen, 

preşedinţii celor două Comisii. 
La lucrările şedinţei comune au participat 47 deputaţi din totalul de 47 membrii. 
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi 

22 deputaţi din totalul de 22 de membri. Domnul deputat Alin Teodorescu a fost înlocuit de 
domnul deputat Aurel Vlădoiu, iar domnul secretar Cornel Popa a fost înlocuit de domnul 
deputat Emilian Frâncu.  

 Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 
Cornel, Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, Buda 
Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Bogdan 
Pascu, Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  
Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au fost prezenţi. 
  
 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, domnul 
director general Dima Attila Blenesi, a menţionat faptul că, acesta este motivul pentru care a 
fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.863/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.590 din 7 iulie 2006, privind transferul pachetelor de acţiuni deţinute de stat la 
operatorii economici în cauză din portofoliul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 
  
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus un termen de două săptămâni, care va 
însemna practic, luna februarie, pentru ca RAPPS să participe la aceste dezbateri din cadrul 
Parlamentului.  
 Domnia sa a mai propus ca până la data viitoarei întâlniri, membrii celor două Comisii 
parlamentare să solicite oficial şi să primească inventarul acestei societăţi comerciale, 
inventar care să conţină atât terenurile deţinute, clădirile, în general patrimoniul societăţii de 
la data preluării sale de către RAPPS, precum şi ce s-a înstrăinat, când şi mai ales motivele 
înstrăinării.  

 Domnia sa a propus ca la o săptămână după primirea acestor documente să se 
stabilească şi şedinţa comună a celor două Comisii parlamentare. 
 Domnul preşedinte Attila Kelemen a supus la vot această propunere, care a fost 
aprobată în unanimitate de către membrii celor două Comisii, urmând a fi înaintată o 
solicitare oficială de amânare a acestor dezbateri, către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor. 
 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au continuat, în 
şedinţă separată, cu examinarea punctului 2 al ordinii de zi. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă  dezbaterea si avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
OLTCHIM – S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
780/2006) –  comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 
 

Reprezentantul AVAS, domnul vicepreşedinte Jean-Cătălin Sandu, a subliniat că, 
prelungirea incertitudinii asupra capitalul social şi asupra cotelor deţinute de acţionari ar 
conduce inevitabil la o amânare a privatizării Societăţii Comerciale „Oltchim” - S.A. 
Râmnicu-Vâlcea, păgubitoare în egală măsură pentru toţi acţionarii, majoritari sau minoritari 
periclitând, astfel, viitorul societăţii. În aceste condiţii, se înregistrează ca priorităţi majore 
declanşarea  imediată a procesului de privatizare a societăţii, cu atât mai mult cu cât se 
estimează că evoluţia pieţei produselor petrochimice nu va continua în acelaşi ritm în anii 
următori si identificarea celei mai bune soluţii de recuperare a creanţelor deţinute de AVAS 
asupra societăţii, fără a afecta obiectivele privatizării societăţii.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot legea în integralitatea ei, propunere 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 785/2006) 

 
Reprezentantul Poliţiei de Frontieră, domnul director Adrian Popescu a afirmat că, 

reglementând comercializarea acestor mărfuri în aeroporturi internaţionale, pe fluxuri de 
plecări externe, la bordul aeronavelor care efectuează curse care au ca destinaţie un stat terţ şi 
prin magazine diplomatice, proiectul propune încetarea activităţii magazinelor duty-free 
amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale.  

 
Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld şi-a exprimat părerea conform căreia această 

ordonanţă nu poate fi aplicată, propunând amânarea discuţiilor, discuţii la care ar trebui 
invitaţi şi reprezentanţii Direcţiei Generale a Vămilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a discuţiilor, 
propunere care a fost adoptată cu 21 de voturi pentru şi o abţinere. 
 
 
 La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind 
organizaţiile cooperatiste de credit, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 
872/2006). 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că Agenţia pentru Întreprinderi Mici si 

Mijlocii şi Cooperaţie şi-a dat avizul negativ pentru această propunere legislativă, 
considerând că în acest moment, cooperativele de credit sunt bine organizate şi funcţionează 
eficient. 

 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă, care a fost 

avizată negativ cu 21de voturi pentru şi o abţinere.  
 
 
La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal, aprobat prin Legea 



 4

nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 
902/2006). 
 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt propunerea legislativă. 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus avizării membrilor Comisiei acestă 

propunere legislativă.  
Cu unanimitate de voturi acestă propunere legislativă a fost avizată negativ. 

 
 
Joi, 7 decembrie 2006 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Studiu şi dezbaterea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2006, aviz comun 
cu Comisia economică si Comisia de privatizare din Senatul României (PLx 911/2006). 

 
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                              
 

Consilier: 
Anca Chiser 

           Expert:   
         Alina Ailenei 
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