
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

                       Bucureşti, 28.02.2008 
                              Nr. 21/32    

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 26, 27 si 28  februarie 2008 

 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 26 februarie 2008. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de 

membri.  

 Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat Petru 

Lakatos. 

 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 Laszlo Gyerko, vicepreşedinte si 

domnul Florin Vlădan, consilier vicepresedinte; reprezentanţii Ministerului 

Economiei si Finanţelor, domnii Victor Pătrulescu, director general si Ionita 

Gerfora, expert; reprezentantele Ministerului Transporturilor, doamnele Silvia 

Popeangă, director general si Carmen Pop, consilier; domnii Emilian Frâncu si 

Aurel Vlădoiu, deputaţi, în calitate de iniţiatori. 

  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

     I. ÎN AVIZARE :  

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

nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
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de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

(PLx  35/2008) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a 

arieratelor în economie, procedură de urgenţă (PLx  36/2008) 

 3. Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 

Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea, procedură de urgenţă (PLx  

53/2008).  

  Şedinţa Comisie a început în ziua de 26 februarie 2008 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 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2007 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de 

verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii (PLx  35/2008) 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, Autoritatea Centrală 

pentru Coordonarea Achiziţiilor Publice, domnul Bogdan Olaru, director general 

adjunct, a prezentat pe scurt proiectul de lege supus avizării, făcând o trecere in 

revistă a situaţiei actuale si a schimbărilor preconizate prin acest proiect 

legislativ. Domnia sa a subliniat necesitatea actualizării pragurilor valorice 

stabilite în legislaţia de specialitate având în vedere că pragurile anterioare, 

stabilite prin actele normative în vigoare, stabilite pentru selectarea  contractelor 

care fac obiectul verificării aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire, erau stabilite în corelaţie cu forma iniţială a art.124 din Ordonanţe de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2006.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autoritatea Centrală 

pentru Coordonarea Achiziţiilor Publice, domnul Bogdan Olaru,  director 

general adjunct, a subliniat faptul că, prin asigurarea conformităţii procedurilor 
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de atribuire verificate, Unitatea pentru Coordonarea şi verificarea achiziţiilor 

publice vor putea contribui la respectarea de către autorităţile contractante a 

principiilor generale ale achiziţiilor publice, contribuind astfel şi la consolidarea 

încrederii în sistemul public, încurajând competiţia între operatorii economici. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autoritatea Centrală 

pentru Coordonarea Achiziţiilor Publice, domnul Bogdan Olaru,  director 

general adjunct, a subliniat faptul că prevederile prezentului proiect de lege vor 

da posibilitatea de a corecta, pe parcursul derulării procedurilor, abaterile de la 

aplicarea legislaţiei in materie şi vor contribui la finalizarea mai rapidă a 

proiectelor, aducând beneficii de ordin social în zonele respective. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autoritatea Centrală 

pentru Coordonarea Achiziţiilor Publice, domnul Bogdan Olaru, director general 

adjunct, a dorit să sublinieze faptul că regimul de urgenţă al acestui proiect 

legislativ se datorează faptului că neconcordanţa acestor praguri valorice va 

conduce la selectarea pentru verificare a unor achiziţii derulate prin procedura de 

„cerere de oferte” şi pe cale de consecinţă, imposibilitatea selectării pentru 

verificare a unor proceduri cu valori mai mari, inclusiv a celor finanţate din 

fonduri de la Uniunea Europeană. 

 Domnul presedinte Mihai Tudose a supus atentiei reprezentantului 

Ministerului Economiei si Finantelor, situatia în care se află multe dintre firmele 

particiapante la licitaţii, care, câştigand aceste licitatii, se afla in imposibilitatea 

de a efectua lucrările respective datorită contestării rezulatatelor licitatiei de 

catre alte firme participante. Domnia sa a adăugat că, datorită întârzierilor 

produse în finanţare, banii alocati prin licitatia respectivă se vor  intoarce la 

Bugetul de Stat. Aproximativ jumătate din banii alocati de Ministerul de Finante 

pentru realizarea diferitelor obiective se întorc, astfel, la bugetul ministerului 

datorită modului abuziv de contestare a diferitelor licitaţii, vinovate fiind apoi 

considerate, autorităţile locale, care nu au reuşit să folosească banii respectivi.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Victor 

Pătrulescu, director general, a spus că se cunoaşte acest lucru la nivelul 

ministerului. Domnia sa a spus că prin mărirea plafoanelor de finanţare se 
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doreste o simplificare a procedurilor de licitare, pentru a se incerca evitarea 

deficientelor subliniate de domnul deputat. 

 Domnul presedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că abuzul de 

drept se pedepseşte. Domnia sa a afirmat că este necesară reglementarea prin 

lege a acestui abuz de drept si în cazul contestărilor rezultatelor licitatiilor, 

pentru că, atunci când cineva contestă pe nedrept, să suporte rigorile legii.  

Domnia sa a menţionat faptul că există unele firme specializate în acest abuz de 

drept si care contestă, în mod regulat rezultatele licitaţiilor la care se înscriu, 

pentru a condiţiona mai apoi, financiar, firmelor care au câştigat licitaţia, 

valorificarea acestui drept câştigat. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă a 

prezentului proiect de lege. 

 Propunerea de avizare favorabilă a acestui proiect de lege a fost aprobată 

cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă si 2 abţineri).  

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

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2007 pentru 

aprobarea facilităţilor fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie, procedură de 

urgenţă (PLx  36/2008) 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Victor 

Pătrulescu, director general, a prezentat situaţia actuală a Societăţii Nationale de 

Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA care, desi aveau îndeplinite 

conditiile legale ca la data de 31 decembrie 2006 să fie scutită la plata 

obligaţiilor fiscale datorate la data de 31 decembrie 2003, nu poate beneficia de 

această facilitate deoarece pe de o parte Consiliul Concurentei care trebuia 

conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr 37/2004 aprobată prin Legea 

nr.358/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, să autorizeze ajutorul de 

stat nu mai are acest drept prin abrogarea Legii nr.143/1999, republicată, iar pe 

de altă parte, Comisia Europeană care are dreptul de Autorizare conform 

Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.117/2006, nu autorizează ajutoarele de 
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stat angajate juridic înainte de anul 2007 si care nu produc efecte după data 

aderării. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei si Finanţelor, domnul Victor 

Pătrulescu, director general,  a adăugat că operatorii economici prevăzuţi în 

anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de 

diminuare a arieratelor în economie, aprobată prin Legea nr.358/2004, cu 

modificările si completările ulterioare, pentru care au fost aprobate facilităţi 

fiscale inainte de data aderării României la Uniunea Europeană si pentru care 

Consiliul Concurenţei nu a finalizat procedurile de autorizare până la data de 31 

decembrie 2006, beneficiază în continuare de aceste facilităţi dacă sunt 

indeplinite următoarele condiţii: facilităţile fiscale nu produc efecte după data 

aderării României la Uniunea Europeană si dacă au fost respectate toate celelalte 

cerinţe ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.37/ 2004 privind măsuri de 

diminuare a arieratelor în economie, aprobată prin Legea nr.358/2004, cu 

modificările si completările ulterioare.  

 Domnul presedinte a solicitat reprezentantului Ministerului Economiei si 

Finanţelor să precizeze valoarea arieratelor luată în calcul de iniţiator în 

momentul emiterii acestui proiect de lege. Reprezentantul Ministerului 

Economiei si Finanţelor nu a putut preciza această valoare. 

 Membrii Comisiei, luând act de sosirea cu 45 de minute întârziere faţă de 

ora de începere a şedintei Comisiei a reprezentantelor Ministerului 

Transporturilor si luând act si de motivaţia acestora că au o agendă de lucru 

foarte încărcată, au hotărât înaintarea unor adrese prin care să aducă la 

cunoştiinţa celor interesati (Primului Ministru, Ministrului pentru relatia cu 

Parlamentul si Ministrului Transporturilor), această stare de lucruri, precum si 

decizia de a le reaminti că nu se vor mai supune dezbaterilor Comisiei acele 

proiecte de lege care nu vor fi susţinute de reprezentantii ministerelor iniţiatoare, 

la nivel de minim  secretar de stat.    

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea negativă a  

proiectului de lege în ansamblul său, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi ( 3 voturi împotrivă). 
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 La punctul 3, în avizare a fost înscris proiectul de lege privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu 

Vâlcea, procedură de urgenţă (PLx  53/2008).  

 Domnul Emilian Frâncu, deputat, în calitate de iniţiator, a facut o scurtă 

prezentare a propunerii legislative, insistând asupra importantei acestei societăţi 

in dezvoltarea economică şi industrială a judetului Vâlcea, precum si a 

importanţei sale strategice referitoare la ocuparea forţei de munca din această 

zonă a ţării. 

 Membrii Comisiei au decis transmiterea, către Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului, a unei adrese prin care solicită prezentarea 

strategiilor de privatizare şi de evaluare a S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, 

informaţii referitoare la efectuarea studiului de oportunitate in vederea 

privatizarii acestei societati precum si informatii referitoare la consultarile la 

nivel european în acest sens. 

 In scopul unei mai bune informări a membrilor Comisiei cu privire la 

activitatea Ministerului Economiei si Finanţelor, precum si pentru corelarea unor 

proiecte de lege aflate pe agenda Comisiei, s-a decis trimiterea unei noi solicitări 

domnului Varujan Vosganian, Ministrul Economiei si Comertului, pentru 

transmiterea, către Comisie, a variantei actuale a Strategiei Energetice Naţionale, 

precum si stadiul decizional al acesteia. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă a 

prezentului proiect de lege. 

 Propunerea de avizare favorabilă a acestui proiect de lege a fost aprobată 

cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă). 

 Sedinţa din data de 27 februarie 2008 a continuat cu studiul si 

dezbaterea:  

1. proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, 

procedură de urgenţă (PLx 765/2007) 

2. proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  39/2008) 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal (PLx  40/2008) 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de 

membri.  

 Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat Petru 

Lakatos. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei 

propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

  

 Şedinta din data de 28 februarie 2008 a continuat cu studiul si 

dezbaterea: 

1. Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, procedură 

de urgenţă (PLx 765/2007) 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx  39/2008) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal (PLx  40/2008) 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de 

membri.  

 Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat Petru 

Lakatos. 

 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestei 

propuneri legislative să fie dat în proxima şedintă a Comisiei. 

 

 PREŞEDINTE, 

         Mihai TUDOSE 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu NOSA   
                             

           Consilieri  parlamentari:  
 

  Graziella Segărceanu 
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       Anca Chiser  
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