
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/471/07.12.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţei Comisiei din  zilele de 

6 şi 7 decembrie 2006 

 

Miercuri, 6 decembrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a 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, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

(PLx 837/2006)  –  comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

2. Dezbaterea si avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM – S.A. 

Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională            (PLx 

780/2006) –  comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea 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). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2000 privind organizaţiile 

Administrator
Original
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cooperatiste de credit, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională               

(Plx 872/2006). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.57 

alin.(4) a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 

24.03.2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 902/2006). 

6. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Dima Attila Blenesi - 

director general şi domnul Dorin Zaharescu – consilier, reprezentantul S.C. 

Horticola S.A.: domnul Costin Popescu - director general, reprezentantul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul Jean-Cătălin Sandu - 

vicepreşedinte, reprezentantul Gărzii Financiare: domnul Adrian Cucu– comisar 

general, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: domnul Ion Busuioc – 

director general, reprezentantul Ministerului Integrării Europene: doamna Doina 

Claudia Secu – expert în cadrul Departamentului de Armonizare Legislativă, 

reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie: domnul David Alexandru – consilier, precum şi reprezentantul 

Poliţiei de Frontieră: domnul Adrian Popescu – director.  

 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond, în procedură de urgenţă, a 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,  

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 837/2006)  –  comun cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
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Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii Mihai Tudose şi 

Attila Kelemen, preşedinţii celor două Comisii. 

La lucrările şedinţei comune au participat 47 deputaţi din totalul de 47 

membrii. 

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 de membri. Domnul deputat Alin 

Teodorescu a fost înlocuit de domnul deputat Aurel Vlădoiu, iar domnul secretar 

Cornel Popa a fost înlocuit de domnul deputat Emilian Frâncu.  

 

 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,   

domnul director general Dima Attila Blenesi, a făcut o prezentare a proiectul de 

lege supus dezbaterii celor două Comisii parlamentare.  

 Domnia sa a subliniat 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. În portofoliul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat" se află Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti. 

 Exercitarea de către regie a drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar 

al statului se realizează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2002, 

aprobată prin Legea nr.588/2002.  Având în vedere că până în prezent, la 

nivelul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" nu 

au fost făcuţi paşi importanţi în procesul de privatizare a acestui operator 

economic, se impune transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat către 

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.  
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 Domnia sa a mai subliniat faptul că, prin prezentul proiect de lege se 

propune transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială 

"Horticola" - S.A. Bucureşti din portofoliul Regiei Autonome "Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat" în portofoliul Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului, care va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din calitatea de acţionar în numele statului la această societate 

comercială.  

 Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,   

domnul director general Dima Attila Blenesi, a afirmat faptul că, în portofoliul 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" s-au aflat 

şi Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. 

Bucureşti şi Societatea Comercială "Olimp Estival 2002" - S.A. Mangalia (care a 

preluat prin absorbţie Societatea Comercială "Neptun Estival 2002" S.A. 

Mangalia), la care statul este acţionar majoritar.   

 Domnia sa a menţionat faptul că, acesta este motivul pentru care a fost 

adoptată Hotărârea Guvernului nr.863/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.590 din 7 iulie 2006, privind transferul pachetelor de 

acţiuni deţinute de stat la operatorii economici în cauză din portofoliul Regiei 

Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în portofoliul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

 Domnul preşedinte Attila Kelemen a subliniat că acest proiect de lege  

este avizat favorabil de Consiliul legislativ şi a deschis sesiunea de discuţii 

generale. 

 Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a dorit să sublinieze faptul că este 

necesară o discuţie serioasă asupra acestui proiect de lege, deoarece nu demult 

această societate comercială a fost trecută, tot printr-un proiect legislativ supus 

adoptării Parlamentului, de la AVAS către regia Autonomă „Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat”, proiect legislativ care a avut o motivaţie. 

Domnia sa a dorit să ştie dacă s-a pus în aplicare hotărârea de atunci a 

Parlamentului, precum şi care sunt rezultatele financiare obţinute de către 
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această societate în perioada în care a aparţinut RAPPS. După ce membrii celor 

două Comisii vor avea la dispoziţie aceste date, îşi vor putea face o imagine 

clară asupra situaţiei S.C. Horticola şi vor putea lua o decizie corectă.  

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a mai declarat că parlamentarii    

s-au săturat de acest tip de decizie opacă în ceea ce priveşte privatizările. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a subliniat faptul că dacă există dubii în 

ceea ce priveşte rezultatele de până acum. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să afirme faptul că, ar fi fost 

necesară prezenţa actualului proprietar, şi anume RAPPS, pentru a putea detalia 

motivele pentru care a dorit să aibă în subordine această societate şi care ar fi 

motivele pentru care nu o mai vrea acum, precum şi necesitatea de a fi 

privatizată, pentru că încă, nu este clar de ce este necesară această privatizare. 

 Reprezentantul AVAS, domnul vicepreşedinte Jean-Cătălin Sandu, a 

declarat că această privatizare face parte din planul general de privatizare al 

Guvernului. 

 Domnul deputat Liviu Almăşanu a exprimat faptul că nu se discută numai 

despre trecerea din subordinea unei instituţii în altă subordine, ci faptul de a fi 

privatizată. Deoarece nu a fost privatizată până acum, deşi s-a aflat succesiv 

când într-o subordine când în alta, trebuie ca domnii deputaţii să îşi facă o 

imagine clară despre ce este vorba, altfel va fi un nou procedeu inutil. 

 Domnul deputat Liviu Timar a subliniat faptul că există societăţi 

comerciale de stat unde este privatizat numai managementul, domnia sa oferind 

exemplul unor firme de acest gen, de succes din Ungaria.  

 Domnul deputat Liviu Timar a propus discutarea şi a altor soluţii pentru 

îmbunătăţirea activităţii, nu numai privatizarea societăţii respective. 

 Domnul deputat Andrei Gerea a dorit să sublinieze faptul că încă de la 

început s-a greşit, deoarece RAPPS nu a dorit nicio clipă să privatizeze S.C. 

Horticola.  
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 Domnia sa a mai spus că procesul de privatizare al societăţii a fost aprobat 

de principiu de către Parlament încă de la primul transfer către RAPPS, iar acest 

proces îşi urmează acum cursul. 

 Domnul deputat Dragoş Dumitru şi-a exprimat acordul cu acest principiu 

dar nu ca procedură. Domnia sa a propus solicitarea tuturor documentelor care 

pot da imaginea clară asupra situaţiei financiare a acestei societăţi, pentru a 

putea lua o decizie corectă în ceea ce priveşte transferul său. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus un termen de două săptămâni, 

care va însemna practic, luna februarie, pentru ca RAPPS să participe la aceste 

dezbateri din cadrul Parlamentului.  

 Domnia sa a mai propus ca până la data viitoarei întâlniri, membrii celor 

două Comisii parlamentare să solicite oficial şi să primească inventarul acestei 

societăţi comerciale, inventar care să conţină atât terenurile deţinute, clădirile, în 

general patrimoniul societăţii de la data preluării sale de către RAPPS, precum şi 

ce s-a înstrăinat, când şi mai ales motivele înstrăinării.  

 Domnia sa a propus ca la o săptămână după primirea acestor documente 

să se stabilească şi şedinţa comună a celor două Comisii parlamentare. 

 Domnul preşedinte Attila Kelemen a supus la vot această propunere, care 

a fost aprobată în unanimitate de către membrii celor două Comisii, urmând a fi 

înaintată o solicitare oficială de amânare a acestor dezbateri, către Biroul 

Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

continuat, în şedinţă separată, cu examinarea punctului 2 al ordinii de zi. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

La lucrările şedinţei au participat 22 deputaţi din totalul de 22 membrii. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă  dezbaterea si avizarea în 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM – S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera 
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Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 780/2006) –  comun cu Comisia 

pentru industrii şi servicii. 

 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect unele măsuri pentru 

privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM -S.A. Râmnicu-Vâlcea, măsuri 

care să conducă la posibilitatea declanşării imediate a procesului de privatizare a 

acestei societăţi comerciale, ca urmare a evoluţiei ascendente a pieţei produselor 

petrochimice, situaţie în care investitorii strategici sunt dispuşi să investească în 

tehnologii noi, care să le asigure competitivitatea pe piaţă chiar şi în condiţii de 

recesiune.  

 

Reprezentantul AVAS, domnul vicepreşedinte Jean-Cătălin Sandu, a 

afirmat faptul că, faţă de Societatea Comercială ,,OLTCHIM’’ S.A. Râmnicu-

Vâlcea, statul are o dublă calitate: de acţionar, prin Ministerul Economiei şi 

Comerţului şi de creditor, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului.  

Domnia sa a mai afirmat că, beneficiind de un context de piaţă favorabil, 

S.C „OLTCHIM’’ S.A. Râmnicu-Vâlcea a înregistrat rezultate economico-

financiare pozitive în ultimii ani. Până în prezent, privatizarea societăţii nu a fost 

posibilă deoarece Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 

8/28.11.2003 prin care s-a aprobat conversia în acţiuni a creanţei AVAB în 

valoare de 95.284.145,58 USD, a fost contestată de acţionarii minoritari, fără ca 

în cauză să fie pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, fără 

să se întrevadă o soluţie favorabilă, cel puţin pe termen scurt.  

De asemenea, conversia în acţiuni a creanţelor AVAB faţă de societate şi 

transferul acţiunilor dobândite la APAPS s-au realizat în conformitate cu 

dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării. Întrucât există îndoieli cu privire la compatibilitatea 

acestei măsuri cu Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul 

Concurenţei a deschis o investigaţie, existând riscul calificării conversiei în 
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acţiuni a creanţei AVAB ca ajutor de stat ilegal, cu consecinţa recuperării 

acestuia de la societate. Dacă S.C. Oltchim S.A. va continua să nu îşi achite 

împrumutul extern garantat de stat, această creanţă se va suplimenta cu circa 

19.837.694 Euro până la 31 octombrie 2009 – data scadenţei finale a 

angajamentului extern garantat de Ministerul Finanţelor Publice.  

Domnia sa a subliniat că, prelungirea incertitudinii asupra capitalul social 

şi asupra cotelor deţinute de acţionari ar conduce inevitabil la o amânare a 

privatizării Societăţii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu-Vâlcea, 

păgubitoare în egală măsură pentru toţi acţionarii, majoritari sau minoritari 

periclitând, astfel, viitorul societăţii. În aceste condiţii, se înregistrează ca 

priorităţi majore declanşarea  imediată a procesului de privatizare a societăţii, cu 

atât mai mult cu cât se estimează că evoluţia pieţei produselor petrochimice nu 

va continua în acelaşi ritm în anii următori si identificarea celei mai bune soluţii 

de recuperare a creanţelor deţinute de AVAS asupra societăţii, fără a afecta 

obiectivele privatizării societăţii.  

De asemenea, pentru realizarea acestor obiective, se consideră necesară 

adoptarea în regim de urgenţă a prezentului proiect de ordonanţa de urgentă. Un 

alt element obiect care justifică urgenţa adoptării proiectului de ordonanţă de 

urgenţă este şi avertismentul prezentat de către Consiliul Concurenţei în privinţa 

suspectibilităţii existenţei unui ajutor de stat ilegal acordat Societăţii Comerciale 

„Oltchim” - S.A. Râmnicu-Vâlcea prin realizarea conversiei în acţiuni ale 

societăţii a creanţei A.V.A.B. (actual AVAS) asupra acesteia. 

Domnul deputat Aurel Vlădoiu, unul dintre iniţiatorii amendamentelor 

propuse spre dezbatere şi adoptare Comisiei, a spus că în forma actuală a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006,  aceasta expune SC Oltchim      

- S.A. Râmnicu-Vâlcea la mai multe riscuri majore. 

Domnia sa a menţionat că, printre riscurile majore se numără şi aflarea în 

stare de lichidare, prin diminuarea capitalului social şi mărirea datoriilor, dar şi 

al compromiterii privatizării societăţii, deoarece se va pleca din poziţia de 
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lichidare şi majorare a capitalului social care se va putea face numai de către 

acţionarii minoritari.  

De asemenea, statul roman ar putea fi dezavantajat de această situaţie, 

deoarece nu va putea să îşi recupereze creanţele, acestea fiind cu siguranţă, 

devalorizate în procesul de negociere pentru privatizare.  

Domnia sa a mai subliniat că prin amendamentele propuse se doreşte ca 

societatea comercială să devină aptă şi atractivă pentru privatizare. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat reprezentantul AVAS, dacă 

este de acord cu aceste amendamente. Totodată, dumnealui a dorit să afle dacă 

AVAS susţine forma adoptată de Senat. 

Răspunsul reprezentantului AVAS, domnul vicepreşedinte Jean-Cătălin 

Sandu, a fost afirmativ la ambele întrebări. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

favorabilă a amendamentelor, propunere care a fost votată cu unanimitate de 

voturi, cu precizarea că se impune o modificare de ordin tehnic în titlul legii, 

cuvântul „respingere” fiind înlocuit cu cuvântul „aprobare”.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot legea în integralitatea ei, 

propunere adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

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) 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare condiţiile în care se 

pot comercializa mărfuri în regim duty-free şi duty-paid, în vederea alinierii 

României la practica comunitară şi în sensul Recomandării Consiliului de 

Cooperare vamală, potrivit căruia magazinele duty-free pot funcţiona numai în 
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aeroporturi, porturi maritime şi la bordul aeronavelor care efectuează curse în 

trafic internaţional.  

 

Reprezentantul Poliţiei de Frontieră, domnul director Adrian Popescu a 

afirmat că, reglementând comercializarea acestor mărfuri în aeroporturi 

internaţionale, pe fluxuri de plecări externe, la bordul aeronavelor care 

efectuează curse care au ca destinaţie un stat terţ şi prin magazine diplomatice, 

proiectul propune încetarea activităţii magazinelor duty-free amplasate în 

punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale.  

Domnia sa a mai afirmat că, în cadrul sesiunilor Subcomitetului de 

asociere România – Uniunea Europeană pe probleme de Vamă, Impozitare, 

Droguri şi Spălarea banilor, au fost luate în discuţie de către experţii comunitari 

situaţia magazinelor duty-free din România, prilej cu care s-a solicitat României 

să se alinieze la practica comunitară şi totodată să dea curs favorabil 

Recomandării Consiliului de Cooperare Vamală potrivit căreia magazinele duty-

free pot funcţiona numai în aeroporturi, porturi maritime şi la bordul aeronavelor 

care efectuează curse în trafic internaţional de pasageri.  

Domnia sa a susţinut că, prin prezentul act normativ se reglementează în 

contextul aderării şi statutul magazinelor care funcţionează în prezent în 

aeroporturile internaţionale din România, în baza prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr.609/2003, cu 

modificările ulterioare. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să întrebe de ce nu reuşesc 

autorităţile statului să îi prindă pe cei care, persoane fizice si juridice, încalcă 

legea. 

Reprezentantul Gărzii Financiare, domnul comisar general Adrian Cucu, a 

răspuns că, în conformitate cu prevederile legale, reprezentanţii Gărzii 

Financiare realizează controale la persoane fizice sau juridice, multe dintre cele 

care au activităţi pe linia de frontieră neputând să îşi justifice activitatea 
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economică desfăşurată pe unu sau doi metri pătraţi. La Negru Vodă în urma unui 

control, s-au obţinut rezultate îngrijorătoare, cum ar fi constatarea unor vânzări 

de produse către persoane fizice care nu au părăsit niciodată ţara sau către 

persoane cu paşapoarte inexistente.  

Reprezentantul Gărzii Financiare domnul comisar general Adrian Cucu, a 

afirmat că produsele în magazinele duty-free din România vor fi mai scumpe 

decât cele din magazinele de peste graniţă şi că la instituţia pe care o reprezintă 

s-au primit numeroase sesizări penale din care a rezultat că în aceste magazine s-

au desfăşurat numeroase activităţi ilicite, dar că nu este posibil ca cineva să 

monitorizeze întreaga activitate a acestora. 

Domnul deputat Radu Moldovan a afirmat că părerea dumnealui este că se 

face o discriminare, deoarece nu se poate ca aceste produse să fie comercializate 

numai în aeroporturi şi în mijloacele de transport aerian, dat fiind faptul că nu 

toată lumea circulă cu avionul. 

Reprezentantul Poliţiei de Frontieră, domnul director Adrian Popescu a 

declarat că instituţia pe care o reprezintă are competenţe limitate în ceea ce 

priveşte controlul mărfurilor în punctele de trecere a frontierei. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să îl întrebe pe reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice care este aportul la bugetul de stat al acestor 

societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona de trecere a 

frontierelor. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a răspuns că în ceea ce priveşte aportul la bugetul de stat, aceste 

firme nu plătesc taxe, dar plătesc impozitele pe veniturile salariale, contribuţiile 

la fondurile de sănătate, de pensii, alte dări provenite din veniturile salariale 

pentru salariaţi, precum şi impozitul pe profit si dividende. Domnia sa a 

subliniat că nu are o cifră exactă a acestor venituri. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce este necesară 

desfiinţarea acestor societăţi comerciale dacă organele abilitate ale statului nu îşi 

fac datoria pentru a prinde infractorii.  
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Domnia sa a întrebat dacă nu există, totuşi, cineva, care să facă ordine, 

având în vedere că există atât Garda Financiară, ANAF, Politie Economică si 

alte autorităţi cu atribuţii de control. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a spus că toate statele Uniunii Europene 

au duty-free-uri în care aplică două tipuri de preţuri, unul pentru statele UE altul 

pentru statele extra comunitare. Domnia sa a întrebat de ce nu putem aplica şi 

noi acelaşi procedeu. 

Reprezentantul Poliţiei de Frontieră, domnul director Adrian Popescu a 

spus că Uniunea Europeană nu are duty free-uri la frontierele terestre sau 

feroviare, ci numai la cele aeriene precum şi în magazinele pentru corpul 

diplomatic.  

Domnia sa a adăugat că existe exemple în care, în anumite societăţi 

comerciale din zona de frontieră, în care se înregistrează un trafic de frontieră de 

100-200 persoane/zi, cifra de afaceri era de 10-15.000 euro/zi. Reprezentantul 

Gărzii Financiare, domnul comisar general Adrian Cucu a adăugat că instituţia 

pe care o conduce are 20 de comisari de judeţ, si încearcă să îşi facă cât mai bine 

şi mai corect datoria, dar sunt anumite puncte, cunoscute de toată lumea, în care 

activitatea de control este îngreunată de existenţa unor reţele organizate de 

infractori.  

De obicei, depozitele de mărfuri ilegale şi de contrabandă se face la 

domiciliul unor persoane fizice, lucru care îngreunează sarcina de control a 

comisarilor Gărzii Financiare.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a conchis, afirmând faptul că, din cele 

discutate, rezultă că nu există logistica necesară pentru a face faţă 

evenimentelor. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a atras atenţia asupra faptului că în 

alineatul 2 al expunerii de motive se susţine că activitatea duty-free-urilor din 

România este reglementată de legislaţia Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă există vreo directivă, 

vreun act, document al Uniunii Europene prin care ţara noastră să fie obligată să 
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se alinieze la politica comună comunitară şi să desfiinţeze aceste magazine duty-

free de la graniţele cu statele non comunitare. 

Reprezentanta Ministerului Integrării Europene, doamna Doina Caludia 

Secu, expert în cadrul Departamentului Legislativ,  a spus că nu există nici un 

astfel de document. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a subliniat faptul că citeşte cu 

foarte mare atenţie expunerea de motive a diferitelor proiecte legislative. 

Domnia sa a dorit să atragă atenţia reprezentanţilor Politiei de Frontieră cât şi ai 

Gărzii Financiare că în acest document, domnul Prim-Ministru Călin Popescu 

Tăriceanu îi acuză în mod direct de incompetenţă, domnia sa citând un paragraf 

din expunerea de motive în care se spune că „ există persoane fizice să juridice 

care încalcă legislaţia privind comercializarea de mărfuri în regim duty-free, 

introducând şi punând în liberă circulaţie pe teritoriul României produsele în 

cauză, în mod fraudulos, fără plata taxelor vamale, accizelor si taxei pe valoarea 

adăugată”.  

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a dorit să adauge că, nu ştie ce 

direcţie coordonează domnul director din cadrul Politiei de Frontieră, dar 

domnul Prim-Ministru îi acuză direct că nu îşi fac datoria, la fel ca si în cazul 

Gărzii Financiare.  

Domnia sa mai subliniat că, personal, provine dintr-un oraş în care traficul 

ilegal de mărfuri a devenit îngrijorător, iar reprezentanţii Gărzii Financiare se 

ocupă de firmele mici, iar firmele mari, care se ocupă de traficul, cu tirul, peste 

graniţă, nu sunt nici măcar deranjate.  

Domnia sa a mai spus că în judeţe precum Timiş sau Caraş-Severin, în 

oraşe precum Oradea, Arad sau Timişoara, pe toată graniţa, există mari 

probleme referitoare la modul de control. Elementele de securitate trebuie 

întărite pe fâşiile de frontieră în care avem graniţă cu statele non-U.E., iar Garda 

Financiară trebuie să îşi facă datoria  aşa cum trebuie. In ce priveşte existenţa 

acestor magazine, domnia sa a spus că ele trebuie să existe, şi numai dacă se are 

în vedere faptul că aduc 1 leu aport la Bugetul de stat. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că problema este foarte 

serioasă, mai ales că tot România va fi trasă la răspundere pentru situaţiile cu 

impact negativ, propunând o altă serie de discuţii pe parcursul cărora să se 

ajungă la o soluţie. 

Reprezentantul Poliţiei de Frontieră, domnul director Adrian Popescu, a 

subliniat faptul că însăşi autoritatea vamală se va lovi de aceeaşi lipsă de 

competenţă, aceasta neputând să exercite controlul vamal decât în limitele 

impuse de Uniunea Europeană, respectiv 5-10%. 

Reprezentantul Gărzii Financiare, domnul Adrian Cucu, comisar general, 

a dorit să adauge exemplul unei situaţii reale, şi anume faptul că uneori marfa 

nici nu ajunge la duty-free-uri, fiind răspândită prin ţară, spunând totodată că se 

lucrează intens, dar că instituţiile abilitate ale statului se confruntă cu o lipsă 

generală de competenţă. 

Domnul deputat Andrei Gerea a afirmat că e posibil ca Ministerul 

Administraţiei şi Internelor să nu facă faţă şi că ar fi bine ca aceştia să fie ajutaţi. 

Domnul deputat Radu Moldovan a subliniat faptul că ar vota pentru 

desfiinţarea acestor magazine duty-free dacă nu ar avea convingerea că cei de la 

Poliţia de Frontieră se ocupă de cu totul alte lucruri şi că nu crede că acest 

proiect de lege va schimba mult din starea de lucruri actuală. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă a proiectului de lege, cu recomandarea ca instituţiile statului să înceapă 

să se ocupe serios de această problemă.  

Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld a afirmat că, din punctul 

dumnealui de vedere, ordonanţa nu poate fi aplicată, pentru că prevederile sale 

nu intră în vigoare la aceeaşi dată. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

Ion Busuioc, a explicat că ordonanţa a fost elaborată în luna iulie şi că s-au creat 

unele prevederi tranzitorii, legea fiind gândită pe etape, acest lucru fiind totuşi 

corectat prin varianta adoptată de Senat. 
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Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a intervenit, dorind să facă două 

amendamente referitoare la art. 5.1, pct. 2) de înlocuire a termenului  „magazine 

diplomatice” cu „magazine destinate corpului diplomatic” motivat de 

corectitudinea exprimării lingvistice şi la pct. 3). pentru completarea cu „pentru 

ziare si reviste nu se vor întocmi bonuri fiscale” - pentru claritatea ideii 

exprimate în text. 

Domnul deputat Emilian Frâncu a completat propunerea domnului 

vicepreşedinte Aurel Vainer, susţinând că această reformulare este necesară. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purceld şi-a exprimat părerea conform 

căreia această ordonanţă nu poate fi aplicată, propunând amânarea discuţiilor, 

discuţii la care ar trebui invitaţi şi reprezentanţii Direcţiei Generale a Vămilor. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

discuţiilor, propunere care a fost adoptată cu 21 de voturi pentru şi o abţinere. 

Domnul deputat Emilian Frâncu a dorit să facă o sugestie, şi anume ca la 

următoarele dezbateri reprezentanţii ministerelor de resort să vină cu propuneri 

care să îmbunătăţească această lege.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a completat această sugestie, afirmând 

că  ar fi o idee bună ca, în cursul dezbaterilor viitoare,  aceşti reprezentanţi să 

prezinte şi propuneri de eficientizare a activităţii pe care o desfăşoară. 

 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 872/2006). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile 

cooperatiste de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării 

unui cadrul legislativ mai flexibil pentru autoritatea funcţionării acestor unităţii 

cooperatiste.  
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că Agenţia pentru 

Întreprinderi Mici si Mijlocii şi Cooperaţie şi-a dat avizul negativ pentru această 

propunere legislativă, considerând că în acest moment, cooperativele de credit 

sunt bine organizate şi funcţionează eficient. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă, 

care a fost avizată negativ cu 21de voturi pentru şi o abţinere.  

 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea art.57 alin.(4) a Codului Fiscal, 

aprobat prin Legea nr.571/2003 (actualizat la 24.03.2006), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (Plx 902/2006). 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat pe scurt propunerea 

legislativă. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus avizării membrilor Comisiei 

acestă propunere legislativă.  

Cu unanimitate de voturi acestă propunere legislativă a fost avizată 

negativ. 

 

 

Joi, 7 decembrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiu şi dezbaterea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat 

pe anul 2006, aviz comun cu Comisia economică si Comisia de privatizare din 

Senatul României (PLx 911/2006). 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
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PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                              
 

Consilier: 
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