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SINTEZA 
 lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  6 şi 7 martie  2007 
 
 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 6 martie 2007. 
La lucrările Comisiei din  zilele de 6 şi 7 martie au fost prezenţi 23 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  
La şedinţele Comisie din  zilele de 6 şi 7 martie 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, Marian 
Hoinaru, Petru Lakatos, Emil Radu Moldovan, Bogdan Pascu, Nosa Iuliu, 
Gabriel Sandu, 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 Cornelia Petreanu – director general, reprezentantul 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Mircea Marinescu    
– vicepreşedinte, reprezentantul  Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat: doamna Emilia Şerban - director economic, reprezentantul 
Societăţii Comerciale Horticola - S.A Bucureşti: domnul Costin Ionescu - 
director general, precum şi reprezentanţii Ministrului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului: domnul Alexandros Galiaţatos – secretar de stat şi 
domnul Daniel Achim – consilier superior. 
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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. 

2.  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 (Plx 48/2007) - Comun cu Comisia  juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
II. ÎN AVIZARE: 
1. Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind 

impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare 
la astfel de venituri, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima 
Cameră sesizată (PLx 105/2007). 

 
III. DIVERSE 
  
Lucrările şedinţei comune, au început în ziua de 6 martie la ora 1400 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 Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Mircea Marinescu a prezentat, pe scurt, proiectul de lege supus 
dezbaterii membrilor celor două Comisii. 
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În urma luărilor de cuvânt, domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus 
la vot propunerea ca prezentului act normativ să fie dezbătut pe articole. 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
 Domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot titlul proiectului de 

lege supus examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de voturi (46 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 În continuare, domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot art. 1 
al iniţiativei legislative supuse examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de 
voturi (46 voturi pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 Domnul vicepreşedinte Valeriu Tabără, a supus la vot art. 2 al proiectului 
de lege supus examinării, acesta fiind aprobat cu  majoritate de voturi (46 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 Supus la vot, proiectul de lege în ansamblul său, a fost aprobat, cu  
majoritate de voturi (46 voturi pentru şi 1 vot împotrivă), în forma de la Senat. 

 Şedinţa Comisiei 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 înscris proiectul de Lege 
pentru ratificarea unor Convenţii şi Acorduri privind impunerea veniturilor din 
economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri, 
procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată        (PLx 
105/2007).  

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna director general 
Cornelia Petreanu a prezentat pe scurt proiectul de lege. 

 Domnia sa a afirmat că, în conformitate cu Documentului de Poziţie 
complementar III, la Capitolul X- Impozitarea – România s-a angajat să aplice 
efectiv de la 1 ianuarie 2007, Directiva nr. 48/2003/CE privind impunerea 
plăţilor de dobânzi.  

Domnia sa a menţionat că, implementarea în totalitate a acestei Directive a 
presupus şi semnarea  de acorduri cu toate teritoriile dependente de Marea 
Britanie (Jersey, Gurnsey, Insula Man, Anguila, Insulele Virgine Britanice, 
Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Turks si Caicos) şi de Olanda (Aruba si 
Antilele Olandeze) acorduri care conţin măsuri echivalente cu acelea stipulate în 
Directiva 48/2003/CE şi care au la bază un model convenit la nivelul Uniunii 
Europene pentru fiecare teritoriu dependent.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, în cuvântul luat, a 
solicitat avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, propunere care supusă la 
vot,  a fost aprobată  cu unanimitate de voturi. 

 
 Şedinţa Comisiei din data de 7 martie a început la ora 1000 cu 
dezbaterea punctului 2, în fond, din ordinea de zi, în şedinţă comună cu membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de către domnul 
deputat Florin Iordache, vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
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imunităţi şi de domnul deputat Octavian Mircea Purceld, vicepreşedintele 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
 

La punctul 2, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă 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 (Plx 48/2007) - Comun cu Comisia  juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

 
 Lucrările şedinţei comune au fost suspendate din lipsă de cvorum, urmând 

ca dezbaterile ce privesc prezenta iniţiativă legislativă să fie reluate la o dată 
ulterioară. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 
         Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 
                                                              Iuliu NOSA 
 

 

 
             

                               Experţi parlamentari:    
                                                                                                Graziella Segărceanu 
                                                                                                 Nicoleta Ghencian 
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