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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  27 şi 28 februarie  2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 27 februarie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 27 şi 28 februarie au fost prezenţi 21 

deputaţi din totalul de 21 de membri.  

 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte şi 

domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministrului 

Finanţelor Publice: doamna Valeria Nistor  – director adjunct, reprezentantul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Mircea Marinescu   – 

vicepreşedinte, reprezentantul  Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat: doamna Emilia Şerban - director economic, precum şi 

reprezentantul Societăţii Comerciale Horticola - S.A Bucureşti: domnul Costin 

Ionescu - director general. 
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. Proiect 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 agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.571 din 

22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal (PLx 50/2007). 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 

insolvenţă, procedură de urgenţă  (PLx 43/2007). 

 

III. DIVERSE 

  

Lucrările şedinţei comune, au început în ziua de 27 februarie la ora 

14.00, şi au fost conduse alternativ de către domnul deputat Valeriu Tabără, 

vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedintele 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în fond, din ordinea 

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

industrie alimentară şi servicii specifice. 

 La punctul 1, 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 
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Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului, procedură de urgenţă (PLx 837/2006) - Comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat,  doamna director economic Emilia Şerban a prezentat, pe 

scurt, proiectul de lege supus dezbaterii membrilor celor două Comisii. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu a afirmat că,  acest proiect de lege are ca 

obiect de reglementare aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de 

stat la Societatea Comercială ,,Horticola’’- S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat la Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului, în scopul pregătirii procesului de privatizare, al 

stabilirii celei mai adecvate metode, precum şi a momentului optim de demarare 

a privatizării. 

 Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat,  doamna director economic Emilia Şerban a precizat faptul 

că, în şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din data 

de 13 februarie a.c. membrii acesteia au solicitat reprezentanţilor RAPPS ca la 

următoarea şedinţă 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). 

 Domnia sa a afirmat că, documentele solicitate au fost înaintate membrilor 

Comisiei şi a dorit să ştie dacă există întrebări cu privire la materialul înaintat. 

Domnul deputat Lakatos Petru a afirmat că, din conţinutul materialelor    

s-a constat că în anul 2003 Societatea Comercială ,,Horticola’’ - S.A. Bucureşti a 

înregistrat un profit net în valoare de 718.561 lei, iar în anii 2004, 2005 şi  2006, 

societatea comercială a înregistrat pierderi. Domnia sa a propus membrilor 

Comisiilor reunite aprobarea prezentului proiect de lege. 
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Domnul deputat Liviu Almăşan a dorit să ştie cine a realizat evaluarea 

terenurilor agricole. 

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat, doamna director economic Emilia Şerban a afirmat faptul 

că, evaluarea terenurilor agricole ale S.C. ,,Horticola’’ - S.A. Bucureşti a fost 

realizată de un evaluator autorizat, iar apoi aceasta a fost actualizată în 

concordanţă cu fluctuaţiile pieţei. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a dorit să ştie când a fost făcută ultima 

evaluare a terenurilor intravilane ale S.C. ,,Horticola’’ - S.A. Bucureşti. 

Reprezentantul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat,  doamna director economic Emilia Şerban a afirmat faptul 

că, ultima evaluare a terenurilor intravilane ale S.C. ,,Horticola’’ - S.A. 

Bucureşti a fost făcută în anul 2005. 

Datorită faptului că, documentele aferente studierii şi dezbaterii 

prezentului proiect de lege au fost primite de către membrii Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice abia la 

începutul şedinţei comune, fapt ce nu le-a permis studierea acestora, domnul 

secretar Vasile Mocanu a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterii 

iniţiativei legislative, în vederea parcurgerii documentaţiei susmenţionate. 

 Domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a solicitat amânarea cu o 

săptămână a dezbaterii acestui proiect legislativ, propunere care supusă la vot, 

a fost aprobată cu majoritate de voturi (40 de voturi pentru, un vot 

împotrivă şi 3 abţineri). 

 

 

 

 Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, a 

continuat, în şedinţă separată, cu examinarea punctului 1, în avizare, din ordinea 

de zi. 
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 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 

2003 privind Codul Fiscal (PLx 50/2007). 

 Domnul deputat Liviu Almăşan a făcut o scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

Domnia sa a afirmat că, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 

observaţii şi propuneri,  de către Consiliul Legislativ. Iniţiativa legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, iar intervenţia 

legislativă vizează crearea cadrului legal pentru ca societăţile comerciale care au 

reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie scutite de la plata impozitului pe 

profit. 

Domnul deputat Lakatos Petru a afirmat că, scutirea de la plata 

impozitului pe profit a societăţilor comerciale care au reinvestit profitul realizat 

într-un an fiscal ar presupune un efort prea mare pentru bugetul se stat. 

Domnia sa a mai afirmat că, datorită acestui fapt va vota împotriva 

prezentei iniţiative legislative.  

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director adjunct 

Valeria Nistor a spus că, MFP s-a angajat să promoveze şi să susţină măsuri 

fiscale care stimulează procesul investiţional în mod unitar şi nediscriminatoriu, 

un exemplu fiind recuperarea în ritm accelerat, prin intermediul amortizării 

fiscale, a cheltuielilor în acest scop de către contribuabili, această măsură fiind 

aplicabilă tuturor categoriilor de contribuabili, indiferent de situaţia financiară în 

care se află (profit sau pierdere).  

Domnia sa a mai adăugat că, în conformitate cu actualele reglementări de 

care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv prevederile Legii 

nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, s-au promovat facilităţi de 

natură financiară şi bugetară pentru această categorie de contribuabili, ca sprijin 

al statului în dezvoltarea acestui sector important al economiei româneşti.  
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Domnia sa a afirmat că, având în vedere considerentele menţionate mai 

sus, Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul nu susţin adoptarea acestei 

iniţiative legislative.  

Domnul deputat Cornel Popa a menţionat faptul că, susţinerea unei astfel 

de măsuri fiscale intră în contradicţie cu angajamentele asumate de România la 

închiderea Capitolului X – Impozitarea, precum şi cu principiile Codului de 

conduită privind impozitarea afacerilor în Uniunea Europeană. Aceste 

angajamente impun României reţinerea de la promovarea oricăror măsuri fiscale, 

inclusiv a celor de scutire de la plata impozitului pe profit, care pot fi 

considerate ca dăunătoare pentru concurenţă.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose, în cuvântul luat, a solicitat avizarea 

negativă a iniţiativei legislative, propunere care supusă la vot,  a fost aprobată  

cu unanimitate de voturi. 

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

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2006 privind 

organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, procedură de urgenţă         

(PLx 43/2007). 

 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director adjunct 

Valeria Nistor a menţionat că, în vederea eliminării aspectelor deficitare cu 

privire la mecanismele pentru ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici, 

semnalate de Comisia Europeană în Raportul cu privire la progresele înregistrate 

de România în cursul anului 2004, Guvernul României şi-a fixat ca obiectiv 

prioritar în Programul legislativ şi în Strategia de reformă a sistemului judiciar 

reformarea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.  

 Domnia sa a adăugat că, premisele realizării acestui obiectiv au fost create 

prin elaborarea şi adoptarea unei noi reglementări în materia insolvenţei, Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Prevederile noii legi ar asigura o 

eficientizare a activităţii tuturor actorilor implicaţi în derularea acestei proceduri: 

judecători sindici, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor şi practicieni în 
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reorganizare judiciară şi lichidare, deveniţi prin această normă, practicieni în 

insolvenţă. 
 Domnia sa a prezentat o serie de dispoziţii din actul normativ menţionat 

care impun modificarea legislaţiei care guvernează exercitarea acestei profesii:  

art. 3, punctul 27, art. 4, art. 11, art. 19 din Legea nr. 85/2006 prevăd 

modificarea denumirii profesiei şi a organizaţiei profesionale; potrivit art. 4 din 

Legea 85/2006, fondul de lichidare destinat acoperirii cheltuielilor procedurii 

insolvenţei este gestionat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, 

dar reglementarea actuală în materia organizării şi funcţionării Uniunii nu 

prevede o astfel de competenţă şi nici nu creează premisele transparentei 

utilizări a acestui fond;  potrivit art. 19 din Legea nr. 85/2006, judecătorul 

delegat fixează remuneraţia administratorului judiciar/lichidatorului, atunci când 

aceasta este suportată din fondul de lichidare,  pe baza criteriilor stabilite prin 

legea privind profesia de practician în insolvenţă (reglementarea actuală a 

profesiei nu prevede aceste criterii). 
 Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director adjunct 

Valeria Nistor a menţionat că, aplicarea acestor prevederi ale legislaţiei 

insolvenţei este extrem de dificilă în absenţa unei reglementări adaptate a 

profesiei de practician în insolvenţă. 

 Domnia sa a adăugat faptul că, se impune crearea cadrului legal care să 

permită actualei Uniuni a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare să preia şi 

să gestioneze în mod transparent  fondul de lichidare.   

 Domina sa a menţionat că, amendarea reglementării profesiei de 

practician se impune cu stringenţă în noul context de liberalizare a legislaţiei 

comunitare în materia liberei circulaţii a serviciilor (Directiva nr. 2005/36/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 

2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale). 

 Domnia sa a precizat că, actuala reglementare românească a profesiei de 

practician nu prevede decât situaţia practicării profesiei de către un practician 

care a dobândit această calitate într-un alt stat, nefiind legiferate două alte cazuri 
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prevăzute distinct de Directivă (respectiv situaţia dobândirii calităţii de 

practician de către o persoană ce nu a exercitat această profesie în niciun alt stat 

membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European - 

caz în care actul normativ comunitar obligă la elaborarea unui cadru legal de 

acces în profesie nediscriminator în raport cu cetăţenii români - şi situaţia 

practicării profesiei cu titlu ocazional, în mod temporar - caz în care Directiva 

face apel la o recunoaştere automată a calificării profesionale, permiţând totuşi 

statelor membre adoptarea unor măsuri care să slujească doar garantării unei 

prestaţii de calitate şi monitorizării mobilităţii profesionale). 

Mai mult, reglementarea acestei unice situaţii în care este posibilă 

exercitarea profesiei de către un cetăţean străin are un caracter restrictiv, fiind 

aşadar în evidentă contradicţie cu norma comunitară corespondentă.    

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director adjunct 

Valeria Nistor a subliniat că, măsurile legislative propuse au fost elaborate luând 

în considerare necesitatea evitării creării unor blocaje la instanţele de judecată, 

întrucât, actualmente, judecătorii sindici nu pot numi ca administratori judiciari, 

respectiv lichidatori decât practicieni în insolvenţă, iar această profesie nu este 

reglementată distinct şi adecvat (nefiind consacrată legislativ decât profesia de 

practician în reorganizare şi faliment). Pentru combaterea unei practici 

judecătoreşti neunitare, care ar urma să se producă datorită acestei 

neconcordanţe legislative, precum şi pentru asigurarea continuităţii activităţii 

profesiei, se justifică o astfel de măsură legislativă. 

În continuare, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea 

favorabilă a proiectui de lege în forma adoptată se Senat, propunere care a fost 

aprobată  cu unanimitate de voturi. 

 La puncul III al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, audierea 

în data de 14 martie a.c. a domnului preşedinte Teodor Atanasiu atât în privinţa  

raportului de activitate al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cât 

şi a strategiei acestei instituţii.  
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De asemenea, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, constituirea unei subcomisii de 

raportori în vederea verificării situaţiei create la S.C. "Tractorul" S.A. Braşov. 

Din această subcomisie de raportori urmează sa facă parte câte un reprezentant 

al fiecărui grup parlamentar din componenţa Comisiei. 

 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 28  februarie 2007  cu studiul şi 

dezbaterea propunerii legislative 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 (PLx 48/2007), precum şi a 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). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

proiectelor de lege susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                              Iuliu NOSA 
 

 
                      Experţi parlamentari:   

                                                                                        Graziella Segărceanu 
           Alina Ailenei 
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