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SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit, şia început lucrările în ziua de 24 aprilie 2007.
La lucrările Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 aprilie a.c. au fost prezenţi următorii
domni deputaţi: Mihai Tudose, Octavian Mircea Purceld, Aurel Vainer, Cornel Popa, Marin
Almăjanu, Nicolae Bara, Liviu Almăşan, 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 şi Gabriel Sandu.
Domnul deputat Bogdan Pascu a fost plecat în delegaţie externă iar 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: 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.
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).
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul preşedinte
Atanasiu Teodor a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege supus dezbaterii membrilor
Comisiei.
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.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat amendamentul propus de Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la art. 2 alineatul (2), acesta fiind adoptat de membrii
Comisiei cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai prezentat şi amendamentul la art. 5 propus de
domnul deputat Tudor Mohora, amendament care a fost adoptat de membrii Comisiei cu unanimitate
de voturi.
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 Participanţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie, în procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx
164/2007).
Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat reprezentantului AVAS un draft de strategie
energetică pentru o cunoaştere mai bună a situaţiei.
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.
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 comercializarea mărfurilor în regim duty – free şi duty-paid,
fapt confirmat şi de ’’TAX FREE ROMANIAN ASSOCIATION’’.
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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, din ordinea de zi, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi au fost conduse alternativ
de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizări şi de domnul Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 44 de deputaţi din totalul de 50 membri.
La punctul 4, 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
(Pl-x 48/2007) – Comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
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 prezentului
act legislativ, 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 (PL-x 227/2007).
2. Alte probleme curente ale activităţii 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 funcţionarea Comisiei naţionale de
prognoză, (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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