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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  24, 25 şi 26 aprilie 2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 24 aprilie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2007 au fost 

prezenţi 21 deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei 

fiind plecat în delegaţie externă. 

Domnul deputat Marian Hoinaru a absentat de la lucrările 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 Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Atanasiu Teodor – preşedinte, 

reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor: domnul Darius Meşca – 

secretar de stat pentru energie, domnul Cătălin Doică – secretar de stat, doamna 

Mihaela Lazea – director, doamna Irina Avram – şef serviciu, doamna Maria 

Câmpeanu –  şef serviciu şi doamna Doina Drăghici – consilier superior, 

reprezentantul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative: domnul 

Adrian Popescu – şef direcţie, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe: 

Administrator
Original



domnul Opriş Alexandru, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Administrare 

Fiscală: doamna Irina Niţu  – şef serviciu, reprezentanţii Ministerului 

Transporturilor: domnul Alexandros Galiaţator – secretar de stat, domnul Mihai 

Ionescu – director, doamna Camelia Şerban – director adjunct, precum şi în 

calitate de iniţiatori: domnul Alexandru Mazăre – deputat P.S.D., domnul Martin 

Eduard Stelian – deputat P.S.D., domnul Dida Corneliu Ioan – deputat P.S.D.. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

Marţi, 24 aprilie 2007 

I. ÎN FOND:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau 

privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru valorificarea 

Activelor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, 

(PLx196/2007). 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participanţiilor 

Statului şi Privatizării în Industrie, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională, (PLx 164/2007). 

3. Cererea de reexaminare a Legii pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim 

duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx 

785/2006/2007). 

4. 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Pl-x 48/2007) 

- Comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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II. DIVERSE 

 

  Şedinţa Comisiei a început în ziua de 24 aprilie a.c. cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi. 

 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2007 privind unele 

măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în procedură de urgenţă, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,  (PLx196/2007). 

Proiectul de ordonanţă se  referă potrivit Notei de fundamentare, la 

reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri necesare accelerării proceselor 

de restructurare şi privatizare la unele societăţi comerciale din portofoliul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, concomitent cu  

implementarea unor măsuri de protecţie socială. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 

lege. 

Domnia sa a menţionat faptul că a fost informată Comisia Europeană 

de activitatea de privatizare din România de nevoia de schimbare a legislaţiei 

aferente acestui proces, precum şi despre intenţiile Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului de limitare în timp a acestei activităţi, cu ocazia 

întâlnirii informale din 29 noiembrie 2006. Angajamentul exprimat cu acea 

ocazie a avut în vedere  intenţia AVAS de a încerca un proces de privatizare 

rapid, la societăţile comerciale pentru care există înregistrate scrisori de intenţie 

sau de aprobare şi implementare a unui program de restructurare prin vânzarea 

de active sau fluxuri tehnologice operaţionale, cu preluarea salariaţilor aferenţi 

activităţilor vândute. Ţinând cont de faptul că AVAS este hotărâtă să realizeze 

vânzarea de active sau fluxuri operaţionale la societăţile comerciale din anexa la 
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prezentul act normativ, pentru a menţine în circuitul economic activităţi, dar şi 

un  număr determinat de salariaţi şi apoi să lichideze societatea, a fost necesară 

elaborarea unui text legal care să prevadă aceste operaţiuni. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a precizat faptul că prezentul act normativ 

îşi propune să reglementeze şi măsurile de natură socială care urmează a fi luate 

pentru diminuarea impactului social, la privatizarea societăţilor comerciale, la 

implementarea programelor de restructurare sau la lichidarea voluntară a 

societăţilor comerciale. În situaţia în care acest act normativ nu ar fi agreat, în a 

doua jumătate a lunii februarie portofoliul de privatizat al AVAS se transformă 

fără posibilitate de reacţie în portofoliu de reorganizat/lichidat al AVAS, 

procedură efectuată prin intermediul instanţelor de judecată, care nu va ţine cont 

de asigurarea unor măsuri de protecţie socială pentru un număr de cca. 20.000 de 

salariaţi, care nu va ţine cont de menţinerea unor activităţi în circuitul economic 

naţional şi care nu va fi scutit de suspiciunea elementelor de ajutor de stat, în 

concluzie va fi notificat la Uniunea Europeană. 

Domnia sa a dorit să  mai menţioneze faptul că una din societăţile 

comerciale incluse pe listă prezintă o particularitate deosebită din punct de 

vedere al protecţiei mediului, întrucât pe terenul pe care îşi desfăşoară activitatea 

există depozite de deşeuri periculoase, pe care societatea în această perioadă de 

timp le neutralizează. Pentru zonă aceasta reprezintă un pericol iminent din 

punctul de vedere al mediului.  După cum se observă din anexa actului normativ, 

AVAS a propus din portofoliul existent un număr de 15 societăţi comerciale, 

dintre care doar 20% au scrisori  de intenţie înregistrate pentru cumpărarea de 

acţiuni, şi urmează a fi scoase la privatizare, iar dacă privatizarea eşuează, până 

la finalizarea termenului de 6 luni  de zile se va realiza restructurarea prin 

vânzare de active funcţionale sau lichidarea societăţii. Pentru restul de societăţii 

comerciale, AVAS a încercat să vândă pachetele de acţiuni în mai multe rânduri, 

dar  procedura nu s-a finalizat printr-un contract de vânzare-cumparare de 
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acţiuni sau, atunci când procedura s-a finalizat, ulterior contractul de vânzare-

cumpărare de acţiuni a fost desfiinţat. 

Necesitatea elaborării acestui act normativ rezidă şi din faptul că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 nu  cuprinde explicit şi 

posibilitatea privatizării sau lichidării voluntare a societăţii comerciale, astfel 

încât personalul disponibilizat să beneficieze de măsuri compensatorii. Această 

prevedere completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 care, 

deşi se referă la restructurarea şi reorganizare unor operatori economici, nu 

prevede posibilitatea de restructurare mergând până la închiderea în totalitate a 

activităţii şi vânzarea tuturor activelor societăţii. Această prevedere se regăseşte 

în Comunicarea Comisiei Europene nr. 244/02/2004 despre Orientările 

comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate (art.42). În Comunicarea Uniunii Europene 

este prevazută şi acoperirea costurilor sociale ale restructurării, prin plăţi 

compensatorii şi pensiilor anticipate care se plătesc direct angajaţilor 

disponibilizaţi şi nu  constituie ajutoare de stat în temeiul art. 87 alin.(1) din 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene. În aceeaşi comunicare este 

prevăzut ca atunci când societatea se restructurează în proporţie de 100%, 

ajutorul de stat este permis pentru atenuarea costurilor sociale ale restructurării 

şi este însoţit de ajutor de mediu pentru curăţirea zonelor poluate, care ar putea 

altfel să fie abandonate. A doua parte a listei se compune din societăţi 

comerciale preluate de la Ministerul Economiei şi  Finanţelor în baza Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernuui nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorizăţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul 

Participanţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi în mare parte sunt legate de 

sectorul de apărare. Pentru aceste societăţi AVAS îşi propune să realizeze în cele 

6 luni solicitate, strategia de restructurare şi privatizare însoţite de completarea 

şi simplificarea actelor normative necesare funcţionării societăţilor din această 

categorie a  mai menţionat reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului, domnul preşedinte Atanasiu Teodor. 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a dorit să  mai  afirme faptul că  se doreşte 

restructurarea societăţilor comerciale prin vânzarea de active, grupuri de active, 

care să asigure externalizarea unor activităţi viabile, recuperarea unor stocuri 

potenţial utile şi introducerea în circuitul economic al acestora, dar  în principal 

asigurarea în viitor a unor locuri de muncă, în zone cu probleme semnificative în 

acest  moment, cum ar fi  Braşovul, dar în cazul în care acest lucru nu este 

posibil în intervalul propus, lichidarea voluntară a societăţii comerciale urmează 

a fi însoţită de măsuri de protecţie socială. 

Domnia sa a dorit să  mai  afirme faptul că la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă se va abroga Ordonanţa Guvernului nr. 53/2003 

privind privatizarea Societăţii Comerciale ’’Tractorul UTB’’ – S.A. Braşov, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.498/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmând a fi păstrată şi valorificată marca UTB, 

continuând producţia de tractoare iar restul activelor urmând a fi vândute. De 

asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a precizat că 3 din societăţile comerciale fac 

parte din industria de apărare precum şi faptul că  există o reglementare specifică 

acestei industrii.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat amendamentul propus de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanşe, la art. 2 alineatul (2), acesta 

fiind  adoptat de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai prezentat şi amendamentul de la 

art. 5 propus de domnul deputat Tudor Mohora, amendament care a fost adoptat 

de membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

preşedinte Atanasiu Teodor a dorit să menţioneze faptul că este de acord cu  

amendamentul propus de domnul deputat Tudor Mohora precizând totodată că 

AVAS are obligaţia să facă raportări către Comisia Europeană legate de 

activitatea de privatizare, pentru a asigura o  buna transparenţă.  
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 

Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege cu amendamente admise.  

 

 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind 

reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea 

prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în 

procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx 

164/2007). 

Proiectul de lege vizează, potrivit Notei de fundamentare, 

reglementarea în regim de urgenţă, pe de o  parte, a reorganizării Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasare prin absorbţie cu Oficiul 

Participanţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului 

Economiei şi Comerţului şi pe de altă parte, stabilirea unor măsuri necesare 

concretizării acestei reorganizări. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 

lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă în cazul 

complexelor energetice, privatizarea acestora se va stabili printr-o strategie 

unitară în sectorul energetic. De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a 

întrebat reprezentatul AVAS dacă instituţia de privatizare are abilitatea necesară 

pentru a gestiona o unitate din sectorul energetic, având în vedere faptul că până 

la privatizarea unei astfel de unităţi pot trece cel puţin 6 luni. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a precizat faptul că, până la privatizarea 

unei astfel de unităţi, specialiştii care o pot gestiona sunt chiar administratorii 

societăţilor respective. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă s-a stabilit la nivel de 

Guvern ce societăţi  se vor privatiza, având în vedere faptul că iniţial ar fi trebuit 

stabilită strategia de securitate energetică şi în funcţie de strategie trebuia să se 

stabilească lista cu societăţile care urmează a fi privatizate. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a spus că nu trebuie neapărat stabilită 

această strategie de privatizare sectorială pentru a se stabili lista cu societăţile ce 

urmează a fi privatizate. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a menţionat faptul că societăţile din 

portofoliul AVAS ce urmează a fi privatizate, pot scăpa implementării 

politicilor/directivelor sectoriale prin legi proprii. De asemenea, domnul deputat 

Alin Teodorescu a spus că lipsa unei strategii energetice este o pierdere a tuturor 

şi a subliniat faptul că, personal, este de părere că ordonanţa trebuia făcută de 

acum 2 ani. Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să precizeze şi faptul că 

mandatul pentru reprezentanţii AVAS în Adunările General precum şi în 

Consiliile de Administrare, în cadrul operatorilor economici din domeniul 

energetic, va fi stabilit prin ordin comun al Ministrului Economiei şi Finanţelor 

şi Preşedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

Domnul deputat Ion Stoica a dorit să ştie dacă în portofoliul statului 

vor rămâne capacităţi de producţie energetice care să asigure 3000 megabaiţi. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a spus că s-a luat deja hotărârea care vor fi 

capacităţile care rămân la stat. Astfel, complexele Cernavodă şi anumite 

capacităţi din Hidroelectrica. 

Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie dacă societatea ISCIR se 

privatizează în totalitate. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a precizat faptul că se face o confuzie între 

instituţia ISCIR a statului şi această societate comercială. 
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Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld şi-a exprimat dorinţa ca 

membrii Comisiei să aibă pe masă o strategie de privatizare a Guvernului. De 

asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie data când 

AVAS se va prezenta în faţa membrilor comisiei pentru a prezenta strategia de 

privatizare a Guvernului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat reprezentantului AVAS 

un draft de strategie energetică pentru  o  cunoaştere mai  bună  a situaţiei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul preşedinte Atanasiu Teodor a afirmat faptul că instituţia pe care o  

reprezintă va înainta Comisiei pentru  politică economică, reformă şi privatizare 

într-un timp cât mai  scurt planul de strategie solicitat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus amânarea cu 2 saptamâni a 

dezbaterilor asupra prezentului proiect de lege. 

 

       Având în vedere această solicitare, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, în şedinţa din data de 24 aprilie a.c., 

cu 15 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, amânarea dezbaterilor acestui proiect 

de lege pentru o perioadă de 2 săptămâni. 

 

La punctul 3, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de 

reexaminare a Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx 785/2006/2007). 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 stabileşte condiţiile în 

care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free şi duty-paid în aeroporturi 

internaţionale, pe fluxurile de plecări externe, după locurile stabilite pentru  

efectuarea controlului vamal precum şi condiţiile în care se pot comercializa 

mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse care au  

ca destinaţie un stat terţ şi prin magazine diplomatice. 
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 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul secretar de 

stat Cătălin Doică a prezentat pe scurt motivele cererii de reexaminare a 

prezentului proiect de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să menţioneze faptul că  în 

urma  numeroaselor dezbateri şi a intensei mediatizări a prezentului  proiect nu 

s-a dovedit existenţa unei legi europene care să interzică această comercializare 

a mărfurilor în regim duty – free şi duty-paid, fapt confirmat şi de ’’TAX FREE 

ROMANIAN ASSOCIATION’’, prin adresa cu numărul 21/110/04.04.2007. 

         În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 

menţinerea punctului de vedere al Comisiei, exprimat iniţial cu privire la 

respingerea OUG nr. 48/2006.  

  În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de vedere 

exprimate de către membrii Comisiei, au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor, raportul de respingere a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim 

duty-free şi duty-paid. 

 

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea punctului 4, în fond, în 

şedinţă comună  cu  membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  cu 

privire la 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Pl-x 48/2007). 

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse alternativ de domnul 

deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru  politică economică, 

reformă şi privatizări şi de domnul Sergiu Andon, preşedintele Comisiei 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 44 de deputaţi din totalul 

de 50 membri ai celor 2 comisii. 
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În urma dezbaterilor din şedinţele precedente, domnii deputaţi au 

votat, în cadrul acelor şedinţe,  amendamente la următoarele articole: tilul legii; 

art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5 şi art. 6. 

În cadrul şedinţei comune din data de 24 aprilie a.c. domnul preşedinte 

Mihai Tudose, a supus votului final propunerea legislativă, cu amendamentele 

aprobate. 

 

În urma exprimării votului, membrii Comisiilor reunite au  hotărât cu 

37 de voturi pentru, 4 împotrivă şi 3 abţineri,  să supună Plenului Camerei 

Deputaţilor aprobarea prezentei iniţiative legislative, cu amendamente 

admise. 

 

 

Miercuri, 25 aprilie 2007 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei naţionale de prognoză, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională, (PL-x 227/2007). 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor 

legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 

 

 

Joi, 26 aprilie 2007 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi 
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funcţionarea Comisiei naţionale de prognoză, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională, (PL-x 227/2007). 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 Membrii Comisiei au decis ca votul final asupra iniţiativelor 

legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei 
  

 

PREŞEDINTE, 
 

  Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
 
                                                                Iuliu Nosa 
 
 

   Consilier parlamentar: 
    Alina Hodivoianu 

                      Expert parlamentar:   
                                                                                        Nicoleta Ghencian 
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