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Raport  

privind vizita de lucru a Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare în  municipiul Giurgiu, din data de 12 februarie 2014 

 
            In data de 12 februarie 2014, Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor, a efectuat o vizită de lucru în 
judeţul Giurgiu, cu tema „Soluţii de guvernanţă economică şi financiară în 
regiunea Dunării”, având ca scop discutarea, cu reprezentanţii mediului de afaceri 
local, a aspectelor de natură economică şi socială, locale şi judetene, precum şi 
îmbunătăţirea atragerii de fonduri europene. 

Intâlnirea membrilor Comisiei cu reprezentanţii autorităţilor locale, judeţene 
şi ai mediului de afaceri din judetul Giurgiu a avut loc în sala de sedinte din cadrul 
cabinetului domnului deputat Florian Nicolae, membru al Comisiei.  

La dezbateri au fost prezenţi următorii membrii ai Comisiei: Tudose Mihai, 
Nicolae Alexandri, Udriște Gheorghe, Dumitru Georgică, Itu Cornel, Adăscăliței 
Constantin, Blăjuț Viorel –Ionel, Bogdan Gheorghe- Dănuț, Caloianu Mario-
Ernest, Chirvăsuță Laurențiu, Ciocan Dan, Fejér László Ődőn, Grama Horia, 
Guran Virgil, Măduța Flavius-Luigi, Neacșu Marian, Nicolae Florian, Palașcă 
Viorel, Smarandache Miron Alexandru, Șimon Gheorghe, Ursărescu Dorinel, 
Vainer Aurel, Vizitiu Sergiu-Constantin. Domnii deputaţi Nicolae Bănicioiu şi 
Andrei Dominic Gerea au absentat.  

La aceste dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Prefecturii Judeţului Giurgiu domnul Andrei Alexandru - Director Cabinet, 
doamna Nina Carmen Crişu – Prefect, Consiliului  Judeţean Giurgiu: domnul 
Director Vasile Mustăţea – Preşedinte, domnul Cristian Marciu – Vicepreşedinte 
şi domnul Florian Dinu – Secretar; Primăriei Municipiului Giurgiu: domnul 
Nicolae Barbu – Primar, domnul Alexandru Vladu – Viceprimar, domnul Liviu 
Popazu – Viceprimar; Parlamenului României domnul Nicolae Bădălău – Senator, 
doamna Liliana Ciobanu – Deputat, domnul Ioan Viorel Teodorescu – Deputat; 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu: domnul Nicolae Ungureanu 
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– Şef administraţie; Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu: 
doamna Maria Ghiţă – Director Adjunct; Inspectoratului Teritorial de Muncă: 
domnul Florin Dinu – Inspector Şef; Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială: domnul Costel Ionescu; Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură: domnul Vasile Andronache; Direcţiei de Sănătate Publică: domnul 
Paul Marinescu; Spitalului Judeţean Giurgiu: domnul Mihai Petre – Director; 
Poştei Române R.A.: domnul Florin Rădoi – Director Economic; Zonei Libere 
Giurgiu: domnul Alexandru Răzvan Cuc – Director General; Camerei de Comerţ 
şi Industrie Giurgiu: domnul Alexandru Epângeac – Preşedinte; Parcului 
Tehnologic Giurgiu Nord: domnul Nicolae Jianu; Şantierului Naval S.C. 
Schipyard Atg: Teodor Apostol; S.C. Nova Force S.R.L.: doamna Veronica Viorica 
Nicolae; S.C. Coloso Company S.R.L.: domnul Sorin Duţă; S.C. Scaep Giurgiu 
Port S.A.: domnul Liviu Cartojan, S.C. Delta Gas Lnc S.R.L: domnul Liviu 
Ionescu; Romtelecom Giurgiu S.A.: domnul Marian Gogoaşă; S.C. Ferma Neagu 
S.R.L: domnul Nicuşor Ninel Neagu; S.C. Crisir Instal S.R.L: domnul Cosmin 
Csender; S.C. Electro Construcţia Elco Giurgiu S.A: domnul Valentin Mihăilă; 
S.C. Ghe Ştubeanu 2000 S.R.L: domnul Georghe Ştubeanu; S.C. Total Euro 
Construct S.R.L; domnul Garofiţă Cărămidă; AMM S.R.L: domnul Marian 
Mihalcea; Casa cu Flori S.R.L: domnul Ciprian Vlad; Dana V S.R.L.Ş domnul 
Marian Vochin; Prestauto Bucur S.R.L.: domnul Adrian Bucur; Colegiului 
Medicilor Giurgiu: domnul Ladislau Pick – Preşedinte; F.S.L.I. Liga Cadrelor 
Didactice Giurgiu: domnul Ion Trăistaru; P.C. Giurgiu: domnul Constantin 
Basangiac – Preşedinte; P.R: Giurgiu: domnul Cătălin Lupu – Preşedinte; 
Partidului Mişcarea Populară Giurgiu: Nicu Ştefan – Preşedinte; Minorităţii 
Rrome: domnul Viorel Stoica; Mass Media: Cotidianul Giurgiuveanul, Ziarul 
Jurnalul Giurgiuvean, Ziarul Cuvântul Liber, Ziarul Informaţia de Giurgiu, Ziarul 
Opinia Giurgiuveanului, Televiziunea Giurgiu TV, Televiziunea Muntenia, 
Televiziunea Valahia TV.   

În deschiderea dezbaterilor, domnul deputat Florian Nicolae a mulţumit 
colegilor din cadrul Comisiei de politică economică, reformă şi privatizare pentru 
organizarea ca primă vizită de lucru a comisiei in anul 2014, în judetul și 
municipiul Giurgiu, dar şi autorităţilor locale, judeţene, directorilor de instituţii şi 
oamenilor de afaceri, pentru că au onorat invitaţia de a participa la această 
intâlnire.  

Domnul deputat Florian Nicolae a arătat că rolul acestei întâlniri este de a 
desprinde soluţii de guvernanţă economică și financiară privind dezvoltarea 
economică și socială, având în vedere că Regiunea Dunării reprezintă unul din 
marile proiecte de dezvoltare teritorială a Uniunii Europene, municipiul Giurgiu 
dispune de proiecte de dezvoltare transfrontalieră, iar mediul de afaceri are nevoie 
de soluții și proiecte de dezvoltare. 

Preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din 
Camera Deputaţilor, Mihai Tudose, a precizat scopul acestei vizite de lucru este 
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acela de a  lua act de problemele din teritoriu, având în vedere că Municipiul 
Giurgiu este un punct geo-strategic important pe harta României, care poate 
reprezenta acel port, mult dorit,  al Bucureştiului. Domnia sa a subliniat faptul că 
discuţiile din cadrul acestei intalniri ar trebui să se axeze pe dezvoltarea 
infrastructurii de transport dintre Bucureşti şi Giurgiu, Strategia Dunării, Zona 
Liberă şi cooperarea transfrontalieră, fără referiri punctuale la iniţiative legislative 
speciale pentru judetul sau municipiul Giurgiu. 

Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Vasile Mustăţea, a salutat 
prezenţa Comisiei parlamentare în Municipiul Giurgiu, mentionand faptul că este 
pentru prima dată când o Comisie Parlamentară vine să preia problemele specifice 
judetului si să asculte cetățenii, direct, la ei acasă. Domnia sa a dorit să transmită 
asigurarea întregului  sprijin din partea Consiliului Județean pentru realizarea cât 
mai multor proiecte în folosul cetăţenilor din judetul respectiv municipiul Giurgiu. 

Primarul Municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu a urat la rândul său 
bun venit oaspeţilor, precizând că are speranţa că va fi o dezbatere care să rezolve 
problemele giurgiuvenilor şi să întărească colaborarea între cele două foruri. 
Domnia sa a adus în dezbatere mai multe problemele cu care se confruntă 
administraţia publică locală, în special cele referitoare la aplicarea strategiei de 
dezvoltare locală, dar şi dificultăţile întâmpinate în derularea proiectelor de 
dezvoltare transfrontalieră.  

De asemenea, domnul Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, a atras 
atenţia asupra unor probleme specifice ale zonei de graniţă, cum ar fi cele 
referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno–
bulgar al Dunării, reabilitarea, extinderea şi modernizarea Portului Comercial 
precum şi posibilitatea refacerii şi modernizării punctului vamal aflat în zona 
administrativă a Municipiului Giurgiu.  

Primarul municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu a subliniat 
necesitatea aplicării prezumţiei de nevinovăţie şi în domeniul fiscal. Domnia sa a 
mai spus că Primăria Municipiului Giurgiu e pregătită pentru accesarea de fonduri 
europene, iar, pentru viitor, au fost stabilite măsuri de intensificare a acţiunilor de 
dezvoltare a Zonei Metropolitane a Capitalei spre Giurgiu, în acest fel s-ar putea 
contribui la dezvoltarea axei Bucureşti-Giurgiu-Ruse-Sofia.  

Primarul municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu a solicitat sprijinul 
membrilor comisiei parlamentare pentru trecerea în proprietatea Primăriei a unor 
terenuri de pe raza teritoriului municipiului Giurgiu, care se află în prezent în 
proprietatea statului. 

Directorul Agenţiei Finaţelor Publice Giurgiu, domnul Nicolae Ungureanu, a 
prezentat problemele cu care se confruntă şi direcţiile descentralizate, precizând 
totodată că pentru agenţii buni platnici ar fi necesară o relaxare la reeşalonarea la 
plată atunci când intră în criză de lichidităţi, şi să nu mai intre direct în executare 
silită. Pentru o mai bună colectare a creanţelor fiscale, domnia sa a propus 
aprobarea unui mod mai agresiv de publicitate asupra rău platnicilor.  
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Reprezentantul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Giurgiu, domnul 
Nicolae Ungureanu, a subliniat necesitatea îmbunătăţirii colectării creanţelor 
fiscale administrate de Agentia Naţională de Administrare Fiscală, dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă a contribuabililor şi a propus reducerea garanţiei la valori 
subunitare sau amânarea la plată în vederea scutirii a unui procent din dobânda 
datorată, în funcţie de un scoring al contribuabilului respectiv.  

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, Giurgiu, domnul Alexandru 
Epângeac, a dorit ca, în numele oamenilor de afaceri din judetul Giurgiu, să 
mulţumească Comisiei pentru vizita în acest judet si a prezentat, pe scurt, câteva 
probleme de ordin general referitoare la dezvoltarea parteneriatului public-privat 
pentru dezvoltarea unor proiecte de interes local şi judetean. Domnia sa a subliniat 
faptul că, în judeţul Giurgiu, se simte nevoia reabilitării sistemului de irigaţii 
printr-un parteneriat public-privat, deoarece există ferme de nivel european,  în 
agricultură, propunând ca, prin schema de ajutor de stat de minimis, să se poată 
aloca mai mulţi bani pentru dotări şi pentru crearea de locuri de muncă.  

Directorul Zonei Libere, domnul Răzvan Cuc şi omul de afaceri Gheorghe 
Ştubeanu au prezentat aspecte legate de viaţa agenţilor economici, propunând 
elaborarea unor acte care să reglementeze deblocările din economia românească. 
Debitele agenţilor economici şi insolvenţa lor ar trebui reglementate mai bine prin 
lege, întrucât acum se confruntă cu probleme grave privind plata facturilor.  

Domnul Nicusor Neagu, reprezentant al SC Ferma Neagu srl, a ridicat 
problema practicii monopoliste a supermarketurilor, în special a modului de 
impunere al contractului-cadru de către supermarketuri, în relatia cu producătorii 
autohtoni precum și a impunerii unor taxe, care, anual, se modifică, atât ca numar 
cât și ca valoare.De asemenea, domnia sa a făcut propunerea reducerii cu 5% a 
TVA la legumele si fructele de bază. 

Domnul Nicolae Jianu, reprezentant al Parcului tehnologic Giurgiu Nord, a 
ridicat problema taxei pe valoarea adăugată, a cărei valoare, în acest moment, nu 
face altceva, în opinia sa, decât să descurajeze forța de cumpărare a produselor. 

Domnul deputat Aurel Vainer a apreciat analiza tehnico-economică a 
reprezentantului parcului industrial și a solicitat acestuia să pună la dispozitia 
membrilor Comisiei, o analiză a realizarilor financiare ale acestui parc industrial 
din ultimii ani.  

Domnul deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă si privatizare a precizat că au fost primite mai multe semnale 
pe această temă din partea producătorilor autohtoni, care au semnalat reluarea 
acestor practici abuzive din partea supermarketurilor. Domnia sa a amintit faptul 
că, în urmă cu putin timp, Comisia pentru politică economică, reformă si 
privatizare din cadrul Camerei Deputaților, a desfășurat o anchetă parlamentară cu 
privire la aceste probleme si a subliniat faptul că, dacă va primi sesizari cu privire 
la continuarea acestor practici, comisia parlamentară poate solicita Plenului 
Camerei redeschiderea acestei anchete.   
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Domnul deputat Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă si privatizare a subliniat faptul că în ceea ce priveste 
stimularea agriculturii, se află în lucru, la Ministerul Agriculturii, promovarea unei 
iniţiative legislative care va permite Consiliilor Judetene să poată participa în 
cadrul unor parteneriate public-privat, alături de Primării. 

Domnul deputat Gheorghe Udrişte, vicepreşedinte al Comisie pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a subliniat faptul că legea parteneriatului public 
– privat se află în dezbatarea Camerei Deputaţilor, dorindu-se îmbunătăţirea ei.  

Domnul deputat Nicolae Florian a prezentat, pe scurt, propunerea sa legislativă 
privind ”Guvernanţa în mediul rural din România”, din care reiese faptul că 
”Dezvoltarea rurală se realizează prin modernizarea agriculturii şi zootehniei, care 
ar trebui să fie o prioritate de relansare economică şi socială a României. Domnia 
sa a mai precizat faptul că este necesar ca celor care practică agricultura de 
subzistenţă să li se acorde sprijin financiar de până la 90%, din fonduri 
nerambursabile, în vederea realizării unor microferme ecologice, care să producă şi 
locuri de muncă şi venit sustenabil pentru membrii familiei, dar mai ales produse 
de înaltă calitate. 

Domnul deputat Nicolae Florian, a subliniat faptul că îşi propune să iniţieze în 
cel mai scurt timp, o propunere legislativă pentru susţinerea investiţiilor în 
agricultură, inclusiv prin programe de finanţare directă a fermierilor, în vederea 
creşterii producţiei şi a stimulării creşterii calităţii produselor tradiţionale 
ecologice. De asemenea, domnul deputat Nicolae Florian a precizat faptul că îşi 
propune definitivarea unei iniţiative legislative care să încurajeze consolidarea sau, 
după caz, refacerea sistemului naţional de „perdele” forestiere, prin realizarea de 
„perdele” de protecţie a drumurilor naţionale, judeţene, comunale. Prin această 
iniţiativă legislativă se doreşte în acelasi timp, şi încurajarea creerii unor plantatii 
forestiere, în afara  fondului forestier existent. 

Solicitările și propunerile înaintate în scris de participanții la dezbateri sunt 
prezentate în Anexe.  

Menţionăm că toate problemele şi propunerile care au reieşit din cadrul 
dezbaterilor, vor fi înaintate și Guvernului.  

 

 

Preşedinte, 

Mihai TUDOSE 
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