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 Miercuri, 8 septembrie 2004 
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale ARO – S.A. Câmpulung Muscel.   
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: doamna Roxana Bichel şi reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu, 
doamna Silvia Pătrăşcoiu – şef serviciu şi doamna Gabi Visalom - expert. 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 
 La primul punct al ordinei 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. 114/2003 privind privatizarea Societăţii 
Comerciale ARO – S.A. Câmpulung Muscel.   

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2004. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

prezentat proiectul de lege arătând necesitatea adoptării sale. 
De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului a subliniat faptul că, ordonanţa de urgenţă se fundamentează pe 
principiile: accelerării procesului de privatizare şi reconsiderării datoriilor 
societăţilor comerciale având ca efecte sporirea atractivităţii ofertei de 
privatizare şi îmbunătăţirea componentei sociale. 
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Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie dacă investitorul 
strategic şi-a respectat clauzele contractuale, având în vedere că a vândut deja 
"Secţia Scule şi Matriţe" iar banii obţinuţi nu se ştie ce destinaţie au avut. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că investitorul strategic, Cross-Lander, şi-a respectat clauzele contractuale şi 
vânzarea unor active precum "Secţia Scule şi Matriţe" a fost perfect legală. De 
asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
precizat că banii obţinuţi din vânzarea acestui activ nu au fost externalizaţi de 
către investitorul strategic, ci aceştia se regăsesc în cadrul societăţii. 

Doamna deputat Hildegard Puwak a subliniat faptul că societatea este 
inclusă în programul PSAL I şi se încadrează în categoria marilor societăţi cu 
impact semnificativ pe plan social iar Guvernul României şi-a luat angajamentul 
de a o privatiza într-un anumit termen. De asemenea, doamna deputat Hildegard 
Puwak a precizat că este de acord cu aprobarea acestui proiect de lege. 

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie care a fost aportul lui 
Cross-Lander cu privire la societate. 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că este de 
acord cu aprobarea proiectului de lege, precizând faptul că, în ceea ce priveşte 
destinaţia fondurilor obţinute de investitor din vânzarea unor active, scandalul a 
fost cu privire la faptul că o parte din bani au fost folosiţi pentru achitarea 
salariilor restante.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să-şi exprime 
dezaprobarea cu privire la justificarea făcută de doamna deputat Hildegard 
Puwak că ar trebui aprobat proiectul de lege deoarece există o urgentare cu 
privire la privatizarea societăţii ARO – S.A. Câmpulung Muscel, aflată în lista 
PSAL I. Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să precizeze 
faptul că nu trebuie urgentată privatizarea societăţii numai pentru a favoriza un 
investitor precum Cross-Lander, privatizare  destul de controversată, după cum 
reiese şi din scandalul apărut în presă. In concluzie, domnul vicepreşedinte 
Octavian Mircea Purceld a spus că nu este de acord să aprobe acest proiect de 
lege atâta timp cât reprezentantul APAPS nu a putut să răspundă întrebărilor 
domnilor deputaţi, fiind total nepregătit pentru această şedinţă.  

De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus 
amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege pentru o şedinţă viitoare, 
urmând să se primească la comisie raportul comisiei de specialitate din cadrul 
Senatului precum şi contractul de privatizare al societăţii. 

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că societatea ARO – 
S.A. Câmpulung Muscel a fost supusă unui control postprivatizare şi a dorit să 
sublinieze faptul că nu este de acord cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a), fiind de 
acord cu amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege până când domnii 
deputaţi vor primi lămuririle necesare din partea APAPS-ului. 
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In unanimitate, a fost aprobată propunerea domnului vicepreşedinte 
Octavian Mircea Purceld, de amânare a dezbaterilor asupra proiectului de lege, 
pentru o şedinţă viitoare.  

 
 
 Joi, 9 septembrie 2004 
 
 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
 

  1. Dezbaterea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire 
la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate. 
  2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: doamna Roxana Bichel şi reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu, 
doamna Silvia Pătrăşcoiu – şef serviciu şi doamna Gabi Visalom - expert.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2004 
pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor 
societăţi comerciale aflate în dificultate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  30 august 2004. 
Reprezentantul AVAS a prezentat proiectul de lege arătând că, dispoziţiile 

proiectului de lege sunt de maximă importanţă pentru reglementarea unor măsuri 
cu privire la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate 
şi se referă în mod expres la cazurile speciale ale Societăţii Comerciale "COST" 
– S.A. Târgovişte şi Societăţilor Comerciale "SIDERURGICA" – S.A. 
Hunedoara şi C.S.R. – S.A. Reşiţa pentru care este necesară consolidarea 
contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie de ce 
prevederile actualei ordonanţe nu au fost cuprinse în proiectele de legi care au 
vizat privatizarea societăţilor comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" – S.A., 
respectiv, "Siderurgica – S.A. Hunedoara". 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că nu s-a putut acest lucru deoarece pentru acordarea ajutorului de stat trebuiau 
să se ştie cu precizie care sunt sumele din cerficatele fiscale acordate societăţilor 
de către Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea, ele trebuiau elaborate în 
timp record deoarece Uniunea Europeană stabilise un termen limită pentru 
elaborarea lucrării cu privire la ajutorul de stat, care se calcula în funcţie de 
datele din cerficatele fiscale.   

Doamna deputat Hildegard Puwak a dorit să precizeze faptul că, asemenea 
situaţii de ieşire din legalitate, în ceea ce priveşte angajarea României faţă de 
Uniunea Europeană ar trebui evitate pe viitor pentru a nu repeta asemenea 
experienţe negative cum a fost şi cea cu privatizarea Sidex-Galaţi. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să ştie dacă există un 
program de restructuare anexat la contractul de privatizare al acestor societăţi. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că există astfel de programe.   
 In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 26 de voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă şi o abţinere, ca proiectul de lege să fie avizat, în forma 
adoptată de Senat. 
 
 
  
   
   

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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