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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 29 noiembrie 2006 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 29 noiembrie 2006. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de 

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu 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 Ministrului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Istvan Toke – secretar de 

stat, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul 

Cătălin Sandu – vicepreşedinte, reprezentanţii Cancelariei Primului - Ministru: 

domnul Cristian David – ministru delegat pentru Controlul implementării 

programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului 

comunitar şi doamna Ruxandra Popovici – consilier, precum şi reprezentanţii 

Ministerului Integrării Europene: doamna Doina Surcel – director şi doamna 

Michaela Căruţaşu – şef serviciu.      
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN FOND:  

1. 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 837/8.11.2006) – Şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.   

 

 II. ÎN AVIZARE: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2006 pentru modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, 

procedură de urgenţă (PLx 843/13.11.2006) 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări 

finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi 

PHARE Cooperare transfrontalieră, procedură de urgenţă  (PLx 857/13.11.2006) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei 

agricole nr.566/2004, (PLx 845/13.11.2006) 

 

III. DIVERSE 

 

  Şedinţa Comisie a început în ziua de 29 noiembrie 2006 cu dezbaterea 

punctului 1, în avizare, al ordinii de zi.  

  La primul punct, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2006 pentru 

modificarea alin.(3) al art. 85¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, procedură de urgenţă (PLx 

843/13.11.2006) 

 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

modificarea alin. (3) al art. 85¹ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţia legislativă constând în 

prorogarea termenului în cadrul căruia apelul şi recursul suspendă de drept 

executarea silită a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în litigiile îndreptate 

împotriva Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, iar formularea 

acţiunii în anulare împotriva hotărârilor arbitrale în litigiile prevăzute la alin. (1) 

al art. 85¹ suspendă de drept executarea sentinţei arbitrare până la data 

soluţionării irevocabile a acţiunii în anulare, de la data de 30 iunie 2006 inclusiv, 

la 31 martie 2007 inclusiv. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu, a afirmat că, prin prezentul act normativ 

se propune reglementarea în regim de urgenţă a unor aspecte procedurale 

referitoare la executarea unor titluri executorii prin plata unor sume de bani de 

către Autoritatea pentru  Valorificarea Activelor Statului. 

Domnia sa a explicat că, prin punerea în executare a unor hotărari 

judecătoreşti executorii dar revocabile împotriva Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului, bugetul statului, ar urma să fie prejudiciat în mod direct, 

datorită faptului că sumele de bani obţinute din valorificarea activelor statului şi 

din privatizare nu mai ajung, aşa cum ar fi firesc, în contul curent general al 

Trezoreriei Statului, în scopul stingerii datoriei publice interne sau în scopul 

stabilit prin hotărare a Guvernului, după caz, aşa cum imperativ prevede 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor 

din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2005. 
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Domnia sa a susţinut că, prin prezenta ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului se propune ca data dobândirii forţei executorii a hotărârilor 

judecătoreşti sau arbitrale prin care se stabilesc obligaţii de plată ale Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului să fie prorogată până când aceste hotărâri 

devin irevocabile. Între data naşterii dreptului la executare a hotărârii 

judecătoreşti sau arbitrale şi data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, 

respectiv a hotărârii judecătoreşti privind acţiunea în anularea sentinţei arbitrale, 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ar trebui să aibă timpul 

necesar pentru a iniţia şi obţine aprobarea prin hotărâre a Guvernului a 

rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli în sensul schimbării 

destinaţiei unor importante sume de bani către aceste cheltuieli. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a afirmat că, neadoptarea urgentă a unor 

astfel de măsuri ar fi de natură să întârzie sau să împiedice obţinerea şi vărsarea 

în contul curent general al Trezoreriei Statului a unor sume de bani importante 

provenite din privatizare şi valorificarea activelor statului. 

                                                                                                                                                   

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

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege.  

 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind 

stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri 

PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare 

transfrontalieră, procedură de urgenţă  (PLx 857/13.11.2006) 
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Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare stabilirea 

obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE 

Componenţa Coeziune Economică şi Socială şi PHARE Cooperare 

Transfrontalieră, potrivit programelor aprobate prin Memorandumuri de 

Finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană şi alocărilor 

financiare efectuate în acest scop. Conform proiectului, benefiaciarii 

contractului de lucrări pot fi autorităţile administraţiei publice locale, companiile 

naţionale şi regiile autonome ale căror proiecte au  fost selectate pentru finanţare 

din fonduri PHARE cu această destinaţie, aceştia având obligaţia ca la semnarea 

contractului de lucrări să facă dovada existenţei surselor de co-finanţare aferente 

contractului de lucrări prin prezentarea bugetului aprobat pentru  anul în curs. 

 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna director Doina 

Surcel, a subliniat că, ministerul pe care îl reprezintă, în calitate de Agenţie de 

Implementare şi Autoritate Contractantă pentru  fondurile PHARE – 

componenta Coeziune Economică şi Socială şi PHARE – Cooperare 

Transfrontalieră, în cazul programelor aprobate prin Memorandum-uri de 

Finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană, deţine un 

rol important în încheierea contractelor de finanţare şi în implementarea 

financiară a proiectelor finanţate. 

Domnia sa a afirmat că, potrivit alocărilor financiare în cadrul 

Memorandum-urilor de Finanţare PHARE – Coeziune Economică şi Socială şi 

PHARE – Cooperare Transfrontalieră – pentru componentele de lucrări, 

Ministerul Integrării Europene lansează licitaţii şi încheie contracte cu 

constructori pentru realizarea de lucrări ai căror beneficiari sunt autorităţi ale 

administraţiei publice locale, sau  autorităţi ale administraţiei publice centrale, 

regii autonome, companii naţionale, beneficiarii finali nefiind însă parte 

semnatară a contractului de lucrări. Obligaţiile ce revin acestora din urmă sunt 

stipulate într-un acord cadru ce nu face parte din contractul de lucrări. 
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Reprezentantul Cancelariei Primului – Ministru, domnul Cristian David, 

ministru delegat pentru Controlul implementării programelor cu finanţare 

internaţională, a susţinut că, în conformitate cu  prevederilor Memorandum-

urilor de Finanţare, cât şi cu cele ale legislaţiei române, cofinanţarea urmează 

aceleaşi reguli ca şi fondurile PHARE, asigurarea acesteia fiind o condiţie 

impusă de Comisia Europeană pentru furnizarea fondurilor PHARE. Obiectivele 

ce se realizează cu finanţarea nerambursabilă din bugetul Comisiei Europene şi 

din bugetul naţional, dar şi din contribuţia proprie a beneficiarilor, fac parte din 

strategia de dezvoltare regională a României, atingerea acestor obiective prin 

finalizarea proiectelor constituind un domeniu de interes public naţional cu 

implicaţii financiare majore. 

Domnia sa a afirmat că, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se urmăreşte 

de asemenea apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în Romania, 

prin stabilirea unor obligaţii ale beneficiarilor, în vederea asigurării celerităţii şi 

eficienţei contractelor efectuate de către autoritatea contractantă, având în vedere 

faptul că marea majoritate a proiectelor cu impact financiar substanţial se vor 

finaliza în perioada imediat următoare. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să ştie ce se întâmplă cu lucrările 

finanţate din fondurile europene.  

Domnul deputat Iuliu Nosa a afirmat faptul că, Programul SANTID ar fi 

trebuit să se încheie încă din septembrie 2006, însă anumite proiecte din acest 

program se află încă în derulare.  

Domnia sa a dorit să ştie cine va fi tras la răspundere pentru aceste 

întârzieri, deoarece autorităţile locale au primit un contract în care nu au nicio 

pârghie de control. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a adus în discuţie situaţia parcului 

industrial din judeţul Brăila şi a autorităţilor locale judeţene. În acest caz, 

constructorul nu a respectat graficul de construcţie, astfel încât lucrările au 

depăşit termenul stabilit. Domnia sa a susţinut că ar trebui introdusă obligaţia 

Ministerului Finanţelor Publice de a asigura finanţarea directă a beneficiarilor 
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prin care aceştia să îşi plătească cheltuielile solicitate de conservarea sau 

continuarea lucrărilor.  

Reprezentantul Cancelariei Primului – Ministru, domnul Cristian David, 

ministru delegat pentru Controlul implementării programelor cu finanţare 

internaţională, a dorit să mulţumească membrilor Comisiei pentru observaţiile 

formulate, care derivă, a spus domnia sa, din practica obiectivă.  

Domnia sa a afirmat că finanţarea prin intermediul Programelor SANTID, 

PHARE sau ISPA nu constituie obiectul de reglementare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a menţionat faptul că Programele SANTID şi 

PHARE sunt finanţate tot prin intermediul fondurilor de coeziune. 

Reprezentantul Cancelariei Primului – Ministru, domnul Cristian David, 

ministru delegat pentru Controlul implementării programelor cu finanţare 

internaţională a spus că sarcinile şi răspunderile autorităţilor locale se ghidează 

după mai multe principii, şi anume: asigurarea co-finanţării, a proiecţiei bugetare 

anuale sau multianuale, iar terenurile puse la dispoziţie în cadrul acestor 

programe trebuie să fie libere de orice sarcini. 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna director Doina 

Surcel, a subliniat faptul că autorităţile publice fac propunerile de programe 

pentru finanţare. La nivelul fiecărei autorităţi publice trebuie să existe o unitate 

de implementare care să îşi dea avizul pe certificatele de plată pe care le dă 

inginerul. Sursele de finanţare ale proiectelor sunt atât fondurile PHARE, 

bugetul de stat, cât şi contribuţiile locale ale beneficiarilor. Dacă beneficiarul nu 

îşi transferă partea acestora, se blochează partea de co-finanţare.  

Domnia sa a mai declarat că această ordonanţă de urgenţă a fost 

promovată datorită existenţei unor motive obiective, şi anume existenţa unor 

sincope în derularea acestor contracte, care au clauze identice cu cele existente 

în contractele FIDIC. Aceste clauze îi permit constructorului să poată face cereri 

suplimentare către Ministerul Integrării Europene. Ministerul Integrării 

Europene are o poziţie specială, şi anume, cea de a acoperi aceste solicitări 
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financiare pentru a debloca aceste situaţii, din fondurile bugetului de stat. 

Această ordonanţă de urgenţă a fost promovată deoarece, în momentul în care se 

va încheia finanţarea prin programele PHARE, beneficiarul va încheia aceste 

contracte direct cu constructorul şi în consecinţă acesta trebuie să îşi asume 

riscurile acestor negocieri.  

Domnia sa a adus în discuţie problema termenului obligatoriu de preluare 

de către beneficiar a şantierului, şi anume perioada de 14 zile. În judeţul Brăila, 

beneficiarul nu a preluat şantierul în cadrul acestui termen şi a fost nevoit să 

plătească despăgubiri.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că în condiţiile în care 

autorităţile contractante notifică faptul că a dat faliment constructorul, 

autorităţile locale sunt obligate să preia şantierul în situaţia în care acesta se află. 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna director Doina 

Surcel, a dorit să sublinieze faptul că beneficiarul nu va răspunde decât pentru 

neexecutarea contractului datorată culpei sale. 

Domnia sa a subliniat şi faptul că autorităţile locale au avut la îndemână 

studii de oportunitate, cu care au fost de acord, şi care prevedeau o anumită 

sumă. Pe lângă preluarea şantierului, beneficiarul trebuie să poată asigura şi 

continuitatea lucrărilor şantierului respectiv. Chiar dacă organizează licitaţie 

pentru continuarea lucrărilor, aceste proceduri durează, de obicei, minim o lună 

de zile, iar în acest timp trebuie realizate anumite lucrări de pază, de acoperire, 

conservare etc. 

Reprezentantul Cancelariei Primului – Ministru, domnul Cristian David, 

ministru delegat pentru Controlul implementării programelor cu finanţare 

internaţională a dorit să sublinieze faptul că nu este o soluţie ideală, admiţând că 

nu poate fi valabilă în toate cazurile, dar s-a dorit să fie cea mai bună soluţie 

pentru majoritatea cazurilor întâlnite în practica de până acum. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a remarcat că însăşi ideea de legiferare 

se bazează pe anticiparea unor rezultate dorite, precum şi pe observarea acelor 
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zone în care se întâmpină dificultăţi şi se încearcă eliminarea acestora, pentru a 

nu se mai repeta. 

Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că, autorităţile locale vor 

răspunde în faţa Curţii de Conturi în legătură cu fondurile din care s-a finanţat 

preluarea şantierelor, în condiţiile în care aceste cheltuieli nu au prevăzute în 

bugetele locale anuale.  

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna director Doina 

Surcel, a subliniat faptul că beneficiarul contractului-cadru trebuie să facă 

dovada proprietăţii asupra terenului precum şi faptul că acesta este liber de orice 

sarcini, în caz contrar acesta nu va putea aplica pentru finanţare, existând 

anumite criterii de eligibilitate de îndeplinit. 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna Michaela 

Căruţaşu, şef serviciu, a dorit să sublinieze faptul că există un contract FIDIC, 

care conţine anexe la contractul-cadru, în cadrul căreia există obligativitatea ca 

beneficiarul să preia şantierul indiferent de stadiul execuţiei. Aceste dispoziţii au 

fost preluate în cadrul prezentei ordonanţe de urgenţă. Prin această ordonanţă de 

urgenţă se încearcă rezolvarea problemelor legate de preluarea şantierului de 

către beneficiari, costurile suplimentare fiind suportate de către Ministerul 

Integrării Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce nu se are în vedere 

soluţia mai simplă a decontării acestor cheltuieli suportate de beneficiar direct de 

la Ministerului Integrării Europene, având în vedere faptul că vor fi direcţionate 

către constructor costurile suportate de MIE.  

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna Michaela 

Căruţaşu, şef serviciu, a răspuns că, în ceea ce priveşte proiectul, acesta este 

propus de beneficiar, iar contractul este contrasemnat de beneficiar în final. 

Domnul deputat Radu Moldovan a dat exemplul oraşului Sangiorz-Bai, 

care în anul 2005 a propus spre realizare în co-finanţare un proiect de 

infrastructură, considerat eligibil de către Ministerul Integrării Europene. 

Administraţia locală a finanţat partea care îi revenea din acest proiect, iar 
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Ministerul Integrării Europene a ales firma de consultanţă, SC Planet, care nu a 

depus documentaţia la timp, motiv pentru care finanţarea nu s-a mai putut face.  

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna director Doina 

Surcel, a spus că această ordonanţă de urgenţă nu se adresează beneficiarilor de 

bună credinţă. Există beneficiari care acordă importanţa cuvenită proiectele 

respective, dar există şi beneficiari care nu susţin aceste proiecte. Ministerul nu 

se degrevează de responsabilitate, dar beneficiarii trebuie să se acomodeze cu 

asumarea responsabilităţilor. Domnia sa a mai spus că nu există cadrul juridic 

prin care să se poată prelua aceste şantiere în alt mod. 

 

 La art.6alineatul (1) al ordonanţei de urgenţă, domnul preşedinte Mihai 

Tudose a formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei 

cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

 La art.10 al ordonanţei de urgenţă, domnul deputat Petru Lakatos a 

formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei cu 20 de 

voturi pentru şi un vot împotrivă. 

  

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

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil, cu amendamente admise. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu 20 de voturi pentru şi un vot împotrivă, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise.  

 

La punctul 3, în avizare,  al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004,   (PLx 

845/13.11.2006) 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările ulterioare, 

în scopul integrării mai rapide a agriculturii în structurile de piaţă ale Uniunii 

Europene. 

 

 Reprezentantul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

domnul secretar de stat Istvan Toke, a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă 

susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

 La articolul 17, alineatul (2) al proiectului de lege, domnul deputat Petru 

Lakatos a formulat un amendament, acesta a fost adoptat de membrii Comisiei 

cu unanimitate de voturi. 

 

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

ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil, cu un amendament admis. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege, cu un amendament admis.  

 

Şedinţa Comisie a continuat cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii 

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

industrie alimentară şi servicii specifice.   

La primul punct, 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 837/8.11.2006) 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea transferului 

pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială ,,Horticola’’          - 
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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. 

 

 Din cauza faptului că reprezentanţii Regiei Autonome Administraţia 

Patrimoniului de Stat nu au fost prezenţi la lucrările Comisiilor reunite, membrii 

celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să amâne dezbaterea 

prezentului proiect de lege. 

  
 

  

 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                             
  

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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