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SINTEZA 
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.  
La şedinţele Comisie din  zilele de 27 şi 28 februarie 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, 
Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, Mugurel Liviu Sârbu, Ion Stoica, George Alin Teodorescu, 
Dorinel Ursărescu, Dan Dumitru Zamfirescu.  

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. 
 
 

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. 
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 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 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. 

 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. 
 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 
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legal pentru ca societăţile comerciale care au reinvestit profitul realizat într-un an fiscal să fie 
scutite de la plata impozitului pe profit. 

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.  

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

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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