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ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI

Nr. 21/295

PRIVATIZARE
SINTEZA
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din zilele de 16, 17, 18 octombrie 2007
MARTI, 16 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 16 octombrie 2007.
La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Domnul deputat Bogdan Pascu a lipsit de la lucrările şedinţei fiind plecat în
delegaţie externă.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei si Finanţelor,
doamna Diaconescu Lucica – şef serviciu, doamna Ioana Popescu – consilier, domnul
Cătălin Doică – secretar de stat, domnul Viorel Podaşcă – secretar de stat precum şi
domnul Condrea Corneliu – director general adjunct, reprezentantul Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, domnul Florin Vlădan – consilier precum şi domnul Ioan
Corneliu Dida deputat P.S.D., în calitate de iniţiator.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I.

FOND

1. Cerere de reexaminare a Legii 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, (Plx 48/2007).
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, procedură de urgenţă, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Plx 631/2007); Prioritate legislativă.
II. IN AVIZARE
1.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, procedură de
urgenţă, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,

(PLx636/2007); Prioritate

legislativă.
2.

Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004,

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (Plx 647/2007).
3.

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea lit.c) de la art.(86)

din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională,
(PLx651/2007).
La punctul unu, în fond, al ordinii de zi a fost înscrisă cererea de reexaminare a
Legii 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, (Plx 48/2007).
Domnul deputat Gabriel Sandu a afirmat că nu este de acord cu aprobarea
acestei legi.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a completat menţionând că precedent există şi
în cazul judeţului Timiş, Cluj şi Suceava.
Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus să fie formulat un amendament prin
care să fie redus procentul de 25% la 20% pentru pachetul de acţiuni deţinut de stat la
S.N. ’’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’ către judeţul Constanţa,
pentru ca statul să rămână acţionar majoritar.
Membri comisiei au dezbătut cererea de reexaminare a Legii privind transmiterea
cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Sociatatea Naţională ’’
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’ -.S.A. către judeţul Constanţa
şi au hotărât respingerea acesteia, de asemenea, membrii comisiei şi-au menţinut punctul
de vedere exprimat iniţial cu privire la propunerea legislativă şi ţinând cont şi de
propunerile făcute de iniţiator, au hotărât ca textul legii să fie modificat, în sensull
schimbării procentului de 25% într-un procent de 20%, după cum urmează: ’’transmiterea
cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Sociatatea Naţională ’’
Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’ -.S.A. către judeţul Constanţa’’.
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În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât cu 15 voturi pentru, 1 vot
împotrivă şi 5 abţineri, admiterea cererii de reexaminare a Legii privind
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la
Sociatatea Naţională ’’ Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu –
Constanţa’’ -.S.A. către judeţul Constanţa, trimisă de Preşedintele României şi
propune Plenului Camerei Deputaţilor spre adoptare proiectul de lege cu
modificările adoptate în plenul Comisiei.
La punctul doi, în fond, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (Plx 631/2007); Prioritate legislativă
Domnul Florin Vlădan reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului a afirmat faptul că proiectul de ordonanţă vizează reglementarea în regim de
urgenţă a unor modificări şi completări ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/1997 privind
accelerarea privatizării societăţilor comerciale, pe de o parte, pentru fluidizarea procesului
de privatizare prin introducerea unei noi proceduri (acordarea ’’opţiunii’’), şi pe de altă
parte, pentru stabilirea unui regim clar şi transparent cu privire la acordarea ajutorului de
stat în această materie, în conformitate cu angajamentele asumate de Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a
hotărât cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, să propună plenului
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, procedură de urgenţă, Camera Deputaţilor fiind
Cameră decizională, (PLx636/2007); Prioritate legislativă.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi
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completările ulterioare, în sensul eliminării diferenţelor de tratament juridic aplicabil în
prezent achiziţiilor de tehnică special din afara teritoriului României, în funcţie de originea
comunitară sau extracomunitară a ofertanţilor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât cu 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, avizarea
negativă a proiectului de lege.
La punctul doi, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă
privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională, (Plx 647/2007).
Domnul deputat Ioan Corneliu Dida, în calitate de iniţiator a prezentat propunerea
legislativă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a propunerii
legislative.
La punctul trei, în avizare, al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă
privind modificarea şi completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea
gazelor, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, (PLx651/2007).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea art.86/ lit.c) din Legea
gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul restrângerii
incidenţei servituţii legale de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea
de reţele, conducte, linii sau de alte echipamente numai în favoarea concesionarilor car
au regim juridic de societăţi cu capital integral de stat.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii
legislative.
MIERCURI, 17 octombrie 2007
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei
Deputaţilor împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii precum şi Comisia pentru
privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului României, având
cvorumul îndeplinit, şi-au început lucrările, în şedinţă comună.
Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul
Camerei Deputaţilor, la lucrări, au fost prezenţi: 21 deputaţi din totalul de 22 de membri.
Din partea comisiilor sesizate pentru avizare din cadrul Senatului au fost prezenţi
18 senatori din totalul de 22 membri.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose,
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare.
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Consiliului Concurenţei doamnele:
Luminiţa Popa – manager public şi doamna Florentina Diaconescu – director economic,
reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor doamnele: Dascălu Doina – Secretar
de stat şi Mariana Mişu – director general adjunct.
Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:
I. ÎN AVIZARE:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 - aviz comun cu Comisia
economică, industrii şi servicii şi cu Comisia pentru privatizare şi administrarea
activelor statului din cadrul Senatului - (PLx 658/2007).
La punctul unu, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2007 aviz comun cu Comisia economică, industrii şi servicii
şi cu Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul
Senatului (PLx 658/2007).
Această rectificare bugetară propusă prin prezentul proiect de Lege este
determinată de rezultatele execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor şapte luni ale
anului 2007, care este caracterizată de o tendinţă crescătoare a veniturilor datorată
evoluţiilor macroeconomice şi îmbunătăţirii colectării impozitelor, precum şi de asigurarea
fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a
activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente
a dorit să mai precizeze doamna Doina Elena Dascălu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, cu unanimitate de voturi, în forma
prezentată.
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JOI, 18 octombrie 2007
1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (Plx.652/2007).
2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL X.566/2007).

PREŞEDINTE,
Mihai Tudose
SECRETAR,
Cornel Popa
Consilier parlamentar:
Alina Cristina Hodivoianu
Expert parlamentar:
Nicoleta Florentina Ghencian
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