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         Marţi,  20 aprilie 2004 
 

Ordinea de zi a inclus dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria de tuburi de 
presiune din fontă ductilă  pe platforma Sidermet Călan (PL - x  
167/29.03.2004). 
         La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Autorităţii pentru 
Administrarea Participaţiilor Statului  - domnul vicepreşedinte Victor Dumitriu 
şi din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare  - domnul 
vicepreşedinte Mircea Ursache.       
          Domnul vicepreşedinte Victor Dumitriu a arătat că proiectul de lege are ca 
obiect reglementarea unor aspecte privind privatizarea S.C. "Sidermet" - S.A. 
Călan, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul Programului PSAL. 
 Restructurarea şi redresarea platformei industriale Sidermet reprezintă un 
obiectiv asumat prin strategia de privatizare a societăţii menţionate, ceea ce 
implică finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă 
ductilă".   
 Caracterul special al acestei reglementări este motivat prin faptul că sunt 
necesare măsuri speciale în vederea soluţionării situaţiei sociale a celor 600 de 
muncitori de pe platforma Sidermet implicaţi şi pentru menţinerea locurilor de 
muncă într-o zonă mono-industrială caracterizată de o rată ridicată a şomajului. 
           Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld şi domnii deputaţi 
Constantin Avramescu şi Ştefan Păşcuţ  au solicitat informaţii detaliate asupra 
actului normativ aflat în dezbatere. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât cu 27 voturi pentru, un vot contra şi două 
abţineri, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de 
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presiune din fontă ductilă"  pe platforma Sidermet Călan, să fie supus spre 
dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de 
Senat. 

 
 Miercuri,  21 aprilie 2004 
 
Ordinea de zi a inclus: 
1.  Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 165/2002 
pentru modificarea art.138 şi art.139 din Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 
28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate (PL 429/ 30.06.2003). 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind valorile 
mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate.  (PL 327/ 
23.06.2003). 
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
          La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea CNVM - domnul 
vicepreşedinte Victor Erös şi din partea Ministerului Finanţelor Publice - 
doamna director general adjunct Valeria Nistor.  
 La primul punct al ordinei de zi, domnul vicepreşedinte Victor Erös a 
prezentat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art.138 şi art.139 din Ordonanţei de 
urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de 
investiţii financiare şi pieţele reglementate. 
          Proiectul de Lege are ca obiect modificarea art. 138 şi a art.139 din 
Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002  în sensul introducerii unor 
criterii echilibrate în stabilirea unui preţ transparent, echitabil şi corect, care să 
permită derularea ofertelor de preluare în vederea delistării societăţilor deţinute 
public, fără prejudicierea intereselor acţionarilor implicaţi în aceste operaţiuni. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a prezentat amendamentele 
propuse de grupul PSD din Comisie şi a menţionat că revenirea la textul iniţial 
al ordonanţei este motivată de rezultatele din practică şi de argumentarea 
profesionistă a Consiliului Investitorilor Străini (FIC). 
 De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat că forma 
propusă de Senat  nefiind o formă finală nu  a   produs efecte juridice. 
 Domnul vicepreşedinte Victor Erös a precizat că susţine poziţia grupului 
PSD şi propunerile de amendare a variantei adoptate de Senat. 
 Doamna director general adjunct Valeria Nistor a precizat că Ministerul 
Finanţelor Publice susţine punctul de vedere al CNVM. 
 Domnul secretar Iuliu Vida a arătat că prevederile ordonanţei asigură un 
cadru adecvat pentru apărarea intereselor acţionarilor în societăţile de tip închis. 
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 Protejarea acţionarilor minoritari nu este încă rezolvată nici în 
reglementările Uniunii Europene. Susţine amendamentele şi consideră oportun şi 
necesar să se revină la textul iniţial al ordonanţei, care produce deja efecte. 
 Domnul deputat Ştefan Păşcuţ arată că prevederile art. 138 alin.(7) 
formează obiectul propunerii legislative a domnului deputat Emil Grigore 
Rădulescu aflată pe ordinea de zi şi solicită dezbaterea corelată a celor două 
texte. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu, doamna deputat Hildegard Puwak 
şi domnul deputat Gheorghe Marcu au formulat întrebări referitoare la costul 
unei operaţii de închidere şi la prevederile acestei ordonanţe de urgenţă.  
           În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât cu 26 voturi pentru, două 
voturi contra şi o abţinere,  admiterea cu modificări a proiectului de Lege 
privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 165/2002 pentru 
modificarea art.138 şi art.139 din Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 
28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate. 
 La punctul doi al ordinei de zi,  avut loc dezbaterea propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind 
valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, care 
a fost prezentată de domnul deputat Ştefan Păşcuţ în numele iniţiatorului. 
           Ca urmare a dezbaterilor de la punctul anterior de pe ordinea de zi şi a 
aprobării prin vot a textelor pentru alineatele (2) şi (7) ale art.138 din Ordonanţa  
de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002, care a avut în vedere şi această propunere 
legislativă, membrii Comisiei au hotărât cu 26 voturi pentru, două voturi contra 
şi o abţinere să propună plenului Camerei deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.165/2002 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 28/2002 privind 
valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate.  
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida  
    
 
                             Expert parlamentar 
                            Olga Tutoveanu 
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