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Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  
de 28 şi 29 septembrie 2004 

     
              
 Marţi, 28 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.49/2004 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea 
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, 
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi 
a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei 
publice locale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională  (PLx 494/2004). 
            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, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Doina Drăghici – consilier, Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: doamna Maria Ene – director şi doamna Silvia 
Teodorescu – consilier.  
 

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.49/2004 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională   

GUEST



Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege arătând necesitatea aprobării sale. Reprezentantul Ministerului Finanţelor 
Publice a subliniat faptul că iniţiativa guvernului are caracter de urgenţă datorită 
necesităţii stringente de reducere imediată a arieratelor din economie, a aplicării 
urgente a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice şi financiare 
a societăţilor comerciale aflate în dificultate cât şi datorită necesităţii trecerii în 
proprietate privată a acestor societăţi. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 31 august 2004. 
Cu 27 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de lege, 

în forma adoptată de Senat. 
 
 

 Miercuri, 29 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. 40/2004 privind 
unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra 
Societăţii Comerciale "SIDERCA" – S.A. Călăraşi, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (PLx 568/2004). 

 2. Informare privind activitatea Agenţiei pentru IMM şi prezentarea 
modalităţilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada următoare. 
 3. Continuarea dezbaterilor în fond, în procedură de urgenţă, asupra 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administraţia 
Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări. 
 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Doina Drăghici – consilier, Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: doamna Maria Ene – director şi doamna Silvia 
Teodorescu – consilier, Agenţiei Naţionale pentru IMM: doamna Anca Popescu 
– director şi doamna Daciana Evenig - 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. 40/2004 privind unele măsuri pentru 
valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
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a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" 
– S.A. Călăraşi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia. 

Iniţiativa guvernului are ca obiect crearea condiţiilor de repunere în stare 
de funcţionare a fluxului viabil al S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi prin intermediul 
unei societăţi comerciale cu capital mixt, denumită "DONASID" S.A. Pentru 
realizarea acestei acţiuni este necesară autorizarea AVAS ca, prin derogare de la 
prevederile art. 1 şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2002, să 
încheie actul de vânzare-cumpărare a unor active, inclusiv stocuri de materii 
prime, materiale şi piese de schimb. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 septembrie 
2004. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie cine sunt 
părţile semnatare ale acestui contract. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că programul de restructurare şi redresare financiară a S.C. SIDERCA S.A. are 
ca obiectiv principal repunerea în stare de funcţionare a fluxului viabil al S.C. 
SIDERCA S.A., prin înfiinţarea unei societăţi comerciale cu capital mixt, 
denumită "DONASID" S.A. După acţiunea publicitară şi primirea ofertelor din 
partea firmelor interesate în proiectul Donasid, Comisia interministerială a 
efectuat analiza şi ierarhizarea acestora. In urma selecţiei firma cea mai bine 
clasată a fost AFV Acciaierie Beltrame S.p.A – Italia. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 
 

 
La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă "Informarea privind 

activitatea Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie şi 
prezentarea modalităţilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 
următoare". 

Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie 
a prezentat priorităţile strategice ale Guvernului României pentru susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004-2008, şi anume: 

1. crearea unui mediu de afaceri favorabil înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 

2. dezvoltarea capacităţii competitive a întreprinderilor mici şi mijlocii; 
3. îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare; 
4. îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele 

externe; 
5. promovarea culturii antreprenoriale şi întărirea performanţelor 

manageriale. 
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Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie 

a precizat că există o analiză efectuată de agenţie care a relevat o serie de aspecte 
ce se cer rezolvate în viitor: 

- existenţa unor bariere administrativ-birocratice care determină costuri 
suplimentare la înfiinţarea şi în timpul funcţionării întreprinderii; 

- necesitatea simplificării reglementărilor cu impact asupra domeniului 
întreprinderilor mici şi mijlocii precum şi necesitatea asigurării unui 
cadru stabil de reglementare a mediului de afaceri; 

- necesitatea introducerii serviciilor on-line pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor întreprinderilor mici şi mijlocii pentru facilitarea accesului 
întreprinderilor mici şi mijlocii la informaţii publice legate de 
dezvoltarea afacerilor şi în relaţia cu administraţia publică; 

- necesitatea înfiinţării structurilor proprii de reprezentare regională ale 
Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie, măsură ce se 
impune pentru consolidarea poziţiei Agenţiei ca promotor al politicii 
guvernamentale de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, din 
perspectiva pregătirii trecerii României la gestionarea fondurilor 
structurale; 

- reprezentativitatea redusă a întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel 
asociativ sectorial în problematicile legate de dezvoltarea acestora; 

- necesitatea întăririi capacităţii organizaţiilor de reprezentare ale 
întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- competitivitatea scăzută a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul 
productiv şi servicii; 

- necesitatea dezvoltării serviciilor suport adecvate unei economii 
competitive; 

- insuficienta orientare către cerinţele sectorului productiv, a domeniului 
cercetare-dezvoltare; 

- insuficienta dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale şi a mijloacelor 
specifice întreprinderilor mici şi mijlocii pentru accesarea pieţelor 
externe; 

- insuficienta dezvoltare a culturii antreprenoriale având drept consecinţă 
un grad insuficient de absorbţie a forţei de muncă specializate, în 
sectorul productiv. 
De asemenea, reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi 

mijlocii şi Cooperaţie a dorit să sublinieze faptul că măsurile identificate de 
Agenţie pentru realizarea priorităţilor strategice au fost stabilite în concordanţă 
cu: 

- Planul de acţiuni al Programului de Guvernare; 
       -  Planul Naţional de Dezvoltare; 
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- Recomandările privind continuarea implementării Cartei Europene 
pentru Intreprinderile Mici Tallinn 2003; 

- Sinteza Rapoartelor privind progresele înregistrate de România în 
procesul de aderare la Uniunea Europeană pe perioada 2001-2003; 

- Sinteza Raportului de ţară pe anul 2003; 
- Strategia pentru cercetare-dezvoltare a Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării; 
- Strategia privind societatea informaţională a Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei. 
Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie 

a spus că în viitor ar dori să fie ajutaţi de către Parlament, printr-o alocare 
bugetară de 0,2% din PIB, pentru ca programele ce trebuie derulate de agenţie să 
poată fi viabile. De asemenea, reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici 
şi mijlocii şi Cooperaţie a spus că ar fi bine să se creeze o bursă destinată 
meseriilor tradiţionale. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie 
a spus că domnii deputaţi pot ajuta la înfăptuirea procesului de conştientizare al 
micilor întreprinzători pe care îl desfăşoară acum agenţia la nivelul primăriilor, 
prin informarea cetăţenilor din teritoriu, prin intermediul birourilor 
parlamentare. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să sublinieze faptul că, 
membrii comisiei doresc să colaboreze cu agenţia în vederea găsirii unor soluţii 
optime pentru IMM-uri care să se regăsească în legile ce sunt adoptate de 
comisie.  De aceea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a făcut propunerea 
ca toate anteproiectele de legi pe care agenţia le-a pregătit pentru a fi supuse 
adoptării guvernului, să fie înmânate şi membrilor comisiei pentru a putea fi 
aduse soluţii mai bune, prin amendarea acestor texte de lege. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie 
a spus că este de acord cu propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin 
şi agenţia va trimite la comisie aceste anteproiecte de legi. De asemenea, 
reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie a spus 
că agenţia doreşte sprijin din partea deputaţilor cu privire la constituirea 
Fondurilor de Garantare Locale şi la conştientizarea celor interesaţi despre 
modul de funcţionare al acestor fonduri. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să precizeze 
faptul că membrii comisiei au dorit o informare obiectivă cu privire la realizările 
Agenţiei la zi, iar pentru probleme de amănunt se va face o nouă şedinţă. Astfel, 
domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus ca într-o şedinţă 
viitoare domnul preşedinte al Agenţiei pentru IMM şi Cooperaţie, domnul 
Ovidiu Chirovici să se întâlnească cu membrii biroului comisiei, urmând ca 
ulterior să existe o informare scrisă pentru membrii comisiei la care aceştia să 
poată formula propriile întrebări. Iar apoi, într-o ultimă şedinţă reprezentanţii 
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Agenţiei pentru IMM şi Cooperaţie să răspundă punctual la întrebările domnilor 
deputaţi. 

Domnii deputaţi Cornel Popa şi Ştefan Giuglea au spus că ar trebui 
relansat sectorul de artizanat ce aparţine micilor meşteşugari. 

Domnul deputat Cornel Popa a spus că nu este de ajuns un program al 
Agenţiei de recunoaştere al aptitudinilor acestor meşteşugari, prin intermediul 
declaraţiei de notorietate a primarului, ci ar trebui susţinute material aceste 
meşteşuguri pentru ca tradiţia să nu piară. 

 
 La punctul 3 al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile în fond, şi în 
procedură de urgenţă, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administraţia Participaţiilor Statului şi consolidarea unor 
privatizări. 
   
 Au fost amendamente admise, cu 24 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă 
la: art. 7, art. 9, art. 26, art. 27. 
 Cu 24 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de 
lege, cu amendamente. 
 
 
  

  
  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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