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COMISIA PENTRU POLITICĂ                               Bucureşti, 15.03.2007 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI                                  Nr. 21/70/ 
             PRIVATIZARE 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor şedinţei  Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de  13, 14 şi 15 martie  2007 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 13 martie 2007. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 13, 14 şi 15 martie au fost prezenţi 23 

deputaţi din totalul de 23 de membri.  

Şedinţa Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 

conduse alternativ de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte şi de către 

domnul deputat, Octavian Mircea Purceld, vicepreşedinte. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul 

Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Popovici Jenica – şef serviciu, 

reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

"Transelectrica" -S.A. doamna Veronica Chişu - director adjunct, reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice: domnul Lucian Duca – consilier superior, 

precum şi reprezentanţii  Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului: domnul Andreica Ioan – secretar de stat şi doamna Şerban Camelia  - 

director adjunct. 
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Original



Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

 I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase 

neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

"Transelectrica" -S.A., procedură de urgenţă (PL-x 86/2007). 

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

nr.95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat 

public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul 

Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia, procedură 

de urgenţă (PL-x 119/2007). 

 

II. FOND 

1. 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  (Pl-x nr. 48/2007) – şedinţă comună cu membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

III. DIVERSE 

 

 La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania 
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Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. procedură de 

urgenţă (PL-x 86/2007). 

Reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A., doamna director adjunct Chişu Veronica, a prezentat pe 

scurt, proiectul de lege supus dezbaterii membrilor Comisiei. 

Reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A., doamna director adjunct Chişu Veronica a afirmat 

faptul că prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea anexei la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind 

diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în 

vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice‚ Transelectrica’ – S.A., în vederea îndreptării 

erorilor identificate din cauza prelucrărilor informatice. Clasificarea bunurilor ca 

aparţinând domeniului public al statului a avut la bază definiţia reţelei de 

transport menţionată în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.63/1998 privind 

energia electrică şi termică, în vigoare la acea dată. În conformitate cu prevederile 

Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.219/1998 privind regimul 

concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei şi 

Comerţului a concesionat prin contractul de concesiune nr.1/2004, în calitate de 

autoritate concedentă competenţa, către Compania Naţională de Transport a 

Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. reţeaua electrică de transport şi 

terenurile pe care aceasta este amplasată, conform inventarului întocmit în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1998 şi aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul 

public al statului. Urmare intrării în vigoare a Legii energiei electrice 

nr.318/2003, o parte din bunurile aflate în domeniul privat al companiei au fost 

reclasificate şi încadrate ca aparţinând domeniului public al statului, fiind 

cuprinse în inventarul bunurilor domeniului public al statului şi aprobat prin 
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Hotărârea Guvernului nr.2060/2004. În baza Hotărârii Guvernului nr.2060/2004 

s-a încheiat actul adiţional la contractul de concesiune nr.1/2004, adăugându-se la 

bunurile aparţinând domeniului public al statului şi bunuri proprietate privată a 

companiei care au constituit aport în natură la capitalul social al Companiei 

Naţionale de Transport a Energiei  Electrice  "Transelectrica" - S.A.  la data 

înfiinţării sale. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie de ce valoare  

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului se diminuează în vederea 

recuperării valorii rămase neamortizată de către Compania Naţională de 

Transport al Energiei Electrice ‚‚Transelectrica’’ – S.A. 

Reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A., doamna director adjunct Chişu Veronica,  a răspuns că  

această Companie Naţională de Transport al Energiei Electrice ‚‚Transelectrica’’ 

– S.A s-a înfiinţat conform Hotărârii Guvernului nr. 627/2000, pentru a îndeplini 

funcţiile de operator de transport şi operator de sistem al Sistemului Energetic 

naţional, având în folosinţă bunuri aparţinând domeniului public al statului.  În 

continuare, domnia sa a mai precizat că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului       

nr. 63/1998, privind energia electrică şi termică, în vigoare la acea dată, se 

menţionează clasificarea bunurilor ca aparţinând domeniului public al statului 

având la bază definiţia reţelei de transport menţionată în Ordonanţa nr. 63/1998.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 şi ale Legii 

nr.219/1998, Ministerul Economiei şi Comerţului a concesionat prin contractul de 

concesiune nr.1/1998, în calitate de autoritate concedentă competenţa, către 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ‚‚Transelectrica’’ – S.A., 

reţeaua electrică de transport şi terenurile pe care aceasta este amplasată, conform 

inventarului întocmit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 şi 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.15/2004 pentru aprobarea inventarelor 

bunurilor din domeniul public al statului. Urmare intrării în vigoare a Legii 

energiei Electrice nr.318/2003, o parte din bunurile aflate în domeniul privat al 
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companiei au fost reclasificate şi încadrate ca aparţinând domeniului public al 

statului, fiind cuprinse în inventarul bunurilor domeniului public al statului şi 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2060/2004. În baza acestei Hotărâri s-a 

încheiat actul adiţional la contractul de concesiune nr.1 /2004, adăugându-se la 

bunurile aparţinând domeniului public al statului şi bunuri proprietate privată a 

companiei care au constituit aport în natură la capitalul social al Compania 

Naţională de Transport al Energiei Electrice ‚‚Transelectrica’’ – S.A., la data 

înfiinţări sale. 

Domnul vicepreşedinte Octavian – Mircea Purceld a dorit să ştie care este 

poziţia Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu acest proiect de lege. 

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, domnul consilier superior 

Lucian Duca, a afirmat că este de acord cu cele afirmate de reprezentantul 

Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ‚‚Transelectrica’’ – S.A., 

menţionând că ministerul pe care îl reprezintă susţine adoptarea acestui proiect de 

lege. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie cum se explică aceste 

omisiunii legate de trecerea dintr-un patrimoniu în altul ale bunurilor materiale 

respective. 

Reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A., doamna director adjunct Chişu Veronica,  a explicat 

faptul că linia  cuprindea mai  multe mijloace fixe (stâlpi, fire, etc.), iar intrarea în 

vigoare a noi legii a energiei  electrice, Legea nr.318/2003, modifică definiţia 

liniei de transport faţă de cea existentă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/1998 privind energia electrică şi termică. Ca urmare a acestei modificării 

aduse de intrarea în vigoare a Legii nr. 318/2003, Comisia tehnică a emis noi 

criterii de încadrare, astfel încât toată această reţea să se încadreze în noua lege e 

energiei electrice. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A. deţine mai multe sucursale, care beneficiază de resurse 

umane proprii, iar interpretarea noii legi a cauzat mai multe probleme în 
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majoritatea sucursalelor, ducând astfel la îngreunarea realizării operaţiunilor 

contabile.  

Doamna director adjunct Chişu Veronica  a afirmat că Ordonanţa 

nr.555/2003 a Ministerului Finanţelor Publice a reglementat modul de recalculare 

a bunurilor de investiţii, similar acestei ordonanţe, iar  prevederile recalculării 

fondurilor investite, la momentul recuperării se integrează şi trec în categoria 

bunurilor publice şi se scot din bilanţ. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie care este poziţia 

Ministerului Economiei şi Comerţului în acest caz. 

Reprezentantul Ministrului Economiei şi Comerţului, domnul şef serviciu 

Popovici Jenica, a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă susţine acest proiect 

de lege. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să ştie de ce este nevoie ca aceste 

modificări care trebuie făcute la Hotărârea Guvernului nr.627/2000, să fie făcute 

prin lege şi de ce aceste reglementări se fac de abia în acest an, ţinând cont de 

faptul că în anul 2005 se puteau face prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.164/2005. 

Reprezentantul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice 

‚‚Transelectrica’’ – S.A., doamna director adjunct Chişu Veronica,  a răspuns că 

o Hotărâre a Guvernului  nu ar fi modificat legea respectivă, din acest motiv este 

necesară aprobarea modificărilor prin lege. Domnia sa a susţinut că Hotărârea 

Guvernului nr.627/2000 a avut o listă mare de încadrări a bunurilor materiale 

fixe. Procedura de rectificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.164/2005 a 

durat un an, după care au fost verificate aceste criterii de corectare împreună cu 

Comisii specializate, ajungând în stadiul prezent. 

Domnul vicepreşedinte Octavian-Mircea Purceld a supus la vot avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, propunere care a 

fost aprobată  cu majoritate de voturi (20 voturi pentru, 2 abţineri şi un vot 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2006 privind 

aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru 

reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a 

construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 

şi Turismului pentru semnarea acestuia, procedură de urgenţă    (PL-x 119/2007). 

Reprezentantul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

domnul secretar de stat Andreica Ioan, a făcut o scurtă prezentare a acestui 

proiect de lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă, subliniind că acesta are ca 

obiect aprobarea actului adiţional la contractul de parteneriat public-privat pentru 

reconversia funcţională a amplasamentului ‚‚Centrul Dâmboviţa’’ şi de finalizare 

a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor 

Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia. Domnia sa a afirmat că în 

urma renegocierilor Contractului de Parteneriat Public-Privat pentru reconversia 

funcţională a amplasamentului ‚‚Centrul Dâmboviţa’’ şi de finalizare a 

construcţiilor existente care s-a desfăşurat în perioada 31 iulie 2006- 9 octombrie 

2006 s-a iniţiat de către reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 

şi Turismului şi cei ai Investitorilor forma finală negociată a proiectului de act 

adiţional, formă redată în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă a Guvernului.  

 Reprezentantul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

domnul secretar de stat Andreica Ioan, a menţionat că un alt argument în sprijinul 

adoptării prezentului act normativ, îl constituie faptul că demararea unei noi 

selecţii implică declanşarea şi finalizarea unui litigiu la Curtea de Arbitraj 

Internaţional de la Londra în vederea desfiinţării contractului existent, obţinerea 

unei soluţii favorabile de către Autoritatea Publică şi numai după parcurgerea 

acestor etape obligatorii, selecţia propriu-zisă a altor investitori în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, ceea ce presupune aproximativ o perioadă cuprinsă între 

2 şi 3 ani. Totodată declanşarea unui litigiu la Curtea de Arbitraj Internaţional de 
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la Londra în vederea rezilierii contractului ar genera obligarea statului român la 

alocarea unor sume de bani de la bugetul statului, cel puţin în ceea ce priveşte 

asigurarea asistenţei juridice. Domnia sa a mai menţionat faptul că acest contract 

de parteneriat public-privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2003, se 

încadrează în dispoziţiile art.298 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.337/2007, fiind vorba 

despre un contract în curs de executare care a fost semnat de către părţi. Mai  

mult, în temeiul acestui contract, părţile au efectuat o serie de operaţiuni precum 

constituirea Companiei de proiect, transferul de administrare asupra terenului. 

Domnia sa a dorit să mai menţioneze faptul că   posibilitatea încheierii unui act 

adiţional la contract este premisă atât de dispoziţiile contractuale aprobate prin 

hotărârea Guvernului (art.28.2 din contract) cât şi de principiile generale de drept 

care prevăd posibilitatea modificării unui contract de către părţile semnatare ale 

acestui contract. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să ştie dacă noii investitori turci 

au  făcut dovada că deţin suficient capital social. 

Reprezentantul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

domnul secretar de stat Ioan Andreica, a afirmat că prima sarcină care a trebuit 

îndeplinită a fost aceea de a se verifica din punct de vedere financiar toţi 

investitorii, menţionând ca au fost aduse scrisori de la bănci precum şi dovezi că 

respectivi investitorii deţin depozite în valoare de 180 mld euro, din surse proprii. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie de ce 

această investiţie trebuie să fie reglementată printr-un proiect de Lege în 

Parlamentul României şi nu constituie o problemă de dezvoltare ale Primăriei 

Capitalei Bucureşti. 

 Domnul deputat Dorinel Ursărescu a dorit să ştie de ce nu a fost reziliat 

contractul în anul 2003, în momentul în care unul dintre investitori a dat faliment. 

 Reprezentantul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

domnul secretar de stat Ioan Andreica, a răspuns că acest lucru se datorează 
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faptului că iniţial, contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia 

funcţională a acestui centru s-a desfăşurat în baza Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.16/2002 care a fost abrogată  prin Ordonanţa de urgenţă 34/2006. 

Această Ordonanţă reglementează în articolul 298 că executarea şi definitivarea 

contractelor în executare să se deruleze în baza prevederilor legale în vigoare la 

data iniţierii acestora. În acelaşi timp, societatea străină investitoare, parte a 

contractului, şi-a încetat activitatea prin procedura de lichidare voluntară si a 

transferat partea sa de acţiuni către cealaltă societate comercială străină, şi ea 

parte a contractului. Au fost încălcate unele prevederi ale contractului iniţial, dar 

termenele necesare apelării la Curtea de arbitraj de la Londra erau foarte lungi. În 

interesul rezolvării cât mai rapide şi mai eficiente a acestei probleme Guvernul a 

hotărât să recurgă la renegocierea contractului, găsirea altor investitori şi 

modificarea unor clauze.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a supus la vot propunerea 

de avizare favorabilă a acestui proiect de lege în forma adoptată de Senat, 

propunere aprobată cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Lucrările Comisiei au continuat în  ziua de 14 martie cu examinarea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi în şedinţă comună cu membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

  La punctul 1, 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 

nr. 48/2007) – şedinţă comună cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de către domnul deputat 

Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de către 
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domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare.  

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul deputat Alexandru Mazăre, 

în calitate de iniţiator al propunerii legislative,  precum şi reprezentanţii 

Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, domnul Alexandros 

Galiatatos, secretar de stat, si domnul  Daniel Achim, consilier superior.  

 Domnul Alexandru Mazăre, în calitate de iniţiator, a făcut o scurtă 

prezentare a propunerii legislative. Domnia sa, a afirmat că, iniţiativa legislativă a 

fost avizată favorabil, cu observaţii şi propuneri,  de către Consiliul Legislativ. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea cu titlu gratuit a 

unui pachet de acţiuni de 25% deţinute de stat la Societatea Naţională ‚Aeroportul 

Internaţional Mihail Kogalniceanu – Constanţa’ - S.A. către judeţul Constanţa şi 

reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri, proprietate publică a statului din 

judeţul Constanţa. Descentralizarea şi reforma administraţiei publice, precum şi 

necesitatea implementării aquis-ului comunitar au determinat transferul către 

autorităţile publice locale a domeniilor majore cu impact asupra dezvoltării 

economico-sociale. Având în vedere actualele competenţe manageriale ale 

autorităţilor administrative publice locale, bazate pe principiile legalităţii şi 

autonomiei locale şi în acest context al conceptului de dezvoltare şi coeziune 

socio-economică a judeţului, se impune integrarea serviciilor de transport aerian 

ca element esenţial de activitate al autorităţilor locale în sistemul european de 

transport aerian. Integrarea infrastructurii de transport aerian reprezintă condiţia 

esenţială de dezvoltare economico – socială a judeţului Constanţa, fapt pentru 

care se justifică implicarea autorităţii locale, respectiv a Consiliului Judeţului 

Constanţa ca parte componentă în administrarea şi managementul aeroportului 

constănţean. Aeroportul constănţean se poate defini ca un proiect comun al 

judeţului Constanţa, al statului român şi, nu în ultimul rând al Uniunii Europene. 
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Domnul secretar Aurel Vainer a menţionat că, pentru evitarea  dificultăţilor 

care pot apărea în aplicarea actului  normativ, precum şi pentru precizia normei 

este necesar să se menţioneze, în mod expres, bunurile care trec din domeniul 

public al statului în domeniul privat al judeţului Constanţa şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Constanţa. Ca urmare, domnia sa a arătat că aceste bunuri 

trebuie să facă obiectul unei anexe la propunerea legislativă. Fără existenţa 

acestei anexe, propunerea legislativă are caracter general şi  poate deveni riscantă.  

Domnul secretar Aurel Vainer a făcut propunerea de a se elimina articolul 

2 din textul legii, pentru a putea pune astfel, în acord, titlul legii cu textul din 

cuprinsul acesteia. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să sublinieze faptul că trecerea 

unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al autorităţii 

publice locale se face la cererea Consiliului Judeţean respectiv, în baza unei 

Hotărâri de Guvern. Domnia sa a mai spus că această trecere este absolut 

normală, procentul putând fi de 90% iar nu de numai 25% cât este solicitat în 

acest proiect legislativ, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la 

aeroporturile europene. Domnia sa a făcut sugestia ca articolul 2 din acest proiect 

legislativ să formeze obiectul unei hotărâri de guvern.   

Domnul preşedinte Sergiu Andon a supus la vot propunerea de respingere a 

propunerii legislative. Cu 14 voturi împotrivă, 10 voturi pentru şi 1 abţinere, 

propunerea de respingere a iniţiativei legislative a fost respinsă, Comisiile reunite 

trecând la dezbaterea pe articole a acestuia. 

Domnul preşedinte Sergiu Andon a subliniat faptul că este necesară o listă 

exactă a bunurilor la care face referire articolul 2 din această propunere 

legislativă, domnia sa subliniind în continuare faptul că este de acord cu 

eliminarea acestui articol din textul legii. 

Domnul Preşedinte Sergiu Andon a supus votului propunerea de eliminare 

a articolului 2 din textul proiectului legislativ, propunere aprobată cu unanimitate 

de voturi. 
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Domnul deputat Traian Dobre a supus atenţiei membrilor celor două 

Comisii faptul că se află într-o imposibilitate juridică, un terţ, neputând forţa o 

persoană juridică să accepte o donaţie din partea altei persoane juridice, acest 

lucru fiind împotriva principiilor generale ale dreptului. Domnia sa a subliniat 

necesitatea existenţei unui acord al Consiliului Judeţean Constanţa de a accepta 

acest procent din acţiunile deţinute în prezent de către stat, prin intermediul 

Ministerului Transporturilor, deoarece acest drept de proprietate incumbă 

totodată şi obligaţii. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, domnul secretar de stat 

Alexandros Galiatatos, a dorit să exprime punctul de vedere al Guvernului şi 

anume faptul că aceste aeroport este totodată şi aeroport militar, fiind cuprins în 

câteva proiecte NATO, capacitatea sa ca aeroport civil fiind foarte redusă. În 

prezent au început lucrări de modernizare ale acestui aeroport, capacitatea 

investiţională a Guvernului, prin intermediul Ministerului transporturilor, fiind 

mult mai mare decât a Consiliului judeţean. 

Domnul Preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă interesele de 

securitate ale României nu sunt afectate şi prin proiectul guvernamental de 

transferare a unui procent de 20¤ din acţiuni ale aceluiaşi aeroport către Fondul 

proprietatea si, de asemenea, de listare a 5% din acţiuni pe Bursa. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, domnul secretar de stat 

Alexandros Galiatatos,a răspuns că, în condiţiile transferului de acţiuni către 

Fondul Proprietatea, statul ar rămâne în continuare majoritar, având 75% din 

acţiuni, putând finanţa in continuare, lucrări de investiţii, lucru care nu ar mai fi 

posibil în cazul transferului de 25% din acţiuni către Consiliul judeţean 

Constanţa. În acest caz, investiţiile statutul ar putea fi considerate ca reprezentând 

ajutor financiar, lucru interzis expres în Uniunea Europeană.  

Domnul Preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că Fondul proprietatea 

nu funcţionează şi după informaţiile Comisiei economice nici nu va funcţiona, 
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domnia sa insistând asupra faptului că este mai bine să se folosească această 

şansă de asociere cu o structură funcţională decât cu o „stafie”. 

Domnul deputat Daniel Buda a ridicat din nou, problema inexistenţei unui 

acord de voinţă al Consiliului Judeţean în ce priveşte acceptarea acestui pachet de 

acţiuni, fără acest aviz, neputându-se lua nici o decizie de către Parlament. 

Domnul deputat Alexandru Mazăre, unul dintre iniţiatorii acestui proiect 

legislativ, a subliniat că înainte de a prezenta acest proiect au avut o discuţie de 

principiu cu factorii de decizie judeţeni, aceştia manifestându-şi acordul de  a 

prelua 25% din acţiunile deţinute de stat aeroportului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus două soluţii: fie introducerea 

unui amendament, în finalul articolului 3, care ar fi devenit art. 2 prin eliminarea 

articolul 2 iniţial, prin care să se sublinieze faptul că „transmiterea acţiunilor se 

va face pe bază de protocol încheiat între Ministerul transporturilor si Consiliul 

judeţean Constanţa, după şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa în care acesta îşi 

manifesta acceptul” . Domnia sa a propus si o a doua alternativă, şi anume, de 

amânare a dezbaterilor acestui proiect de lege până la primirea documentelor 

necesare din partea Consiliului Judeţean Constanţa. 

Domnul deputat Daniel Buda a subliniat necesitatea existenţei acestui 

acord, anterior exprimării unui punct de vedere al Parlamentului, fiind o acţiune 

necesară pentru a putea adopta o hotărâre. 

Domnul Preşedinte Sergiu Andon a propus amânarea cu două săptămâni a 

acestor dezbateri, având în vedere necesitatea modificării şi completării acestei 

propuneri legislative cu alte prevederi legale privind oportunitatea sa (acordul 

Consiliului Judeţean Constanţa pentru preluarea pachetului de acţiuni) precum şi 

pentru eliminarea unor neconcordanţe dintre titlul si textul propunerii legislative.  

Domnul preşedinte Sergiu Andon a supus la vot propunerea de amânare 

cu două săptămâni a dezbaterilor, propunere aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
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 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 15  martie 2007  cu studiul şi 

dezbaterea propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare 

pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Topliţa               

(Pl-x 95/2007). 

 Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

proiectelor de lege susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai TUDOSE 
                                                 

SECRETAR, 
           Iuliu NOSA 

                      
 
 

  
   Consilier Parlamentar  
        Anca Chiser 

        Expert parlamentar 
                   Nicoleta Ghencian 
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