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 Marţi, 21 septembrie 2004 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Mariana Mişu – director general adjunct, doamna Camelia Dobroteanu – director general 
adjunct şi domnul Petrică Grama – director.  

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 proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2004. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege arătând 
necesitatea aprobării sale. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat evoluţia până 
la prima jumătate a anului a principalilor indicatori macroeconomici precum şi execuţia 
bugetară. 

Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă suma destinată pentru sprijinirea 
agricultorilor prin noul program al Ministerului Agriculturii este de 2,5 milioane lei; 2) la ce 
valoare se ridică restanţele cu privire la ajutorul de stat, având în vedere că numai la Galaţi 
acesta se ridică la 72 miliarde lei, după ce la rectificare au primit din cele 88 miliarde lei suma 
de 16 miliarde lei. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că suma destinată pentru 
sprijinirea agricultorilor se ridică la valoarea de 2,5 milioane de lei. 

In unanimitate, a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată. 

 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: domnul Dan Ioan  Popescu.  
 
 

 Miercuri, 22 septembrie 2004 
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Silvia Pătrăşcoiu  – şef serviciu, domnul Marius Dinescu – şef serviciu, doamna Doina 
Drăghici – consilier şi doamna Daniela Visalom - expert, Ministerului Economiei şi 
Comerţului: doamna Mirela Tăutu – consilier, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului: domnul Victor Dimitriu – vicepreşedinte, doamna Cristiana Gaciu – director şi 
doamna Ioana Pantazescu – consilier, Institutul Naţional de Statistică – domnul Constantin 
Secăreanu - vicepreşedinte.  

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

GUEST



 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.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administraţia Participaţiilor 
Statului şi consolidarea unor privatizări. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a prezentat proiectul 
de lege, subliniind că, prevederile acestei ordonanţe introduc, în mod expres, unele dispoziţii 
speciale cu privire la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale şi consolidarea unor 
privatizări pentru societăţile comerciale privatizate de APAPS, precum Societatea Comercială 
"Tractorul UTB" – S.A. Braşov, Societatea Comercială "Cost" – S.A. Târgovişte, Societatea 
Comercială "Şantierul Naval" – S.A. Constanţa. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă propunerile de modificări ale acestei 
ordonanţe prezentate membrilor comisiei de către  reprezentantul AVAS, sunt însuşite de 
guvern; 2) de ce în titlul ordonanţei nu apare specificarea că se modifică Legea nr. 137/2002, 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că 
propunerile de modificare a ordonanţei sunt în concordanţă cu punctul de vedere al 
guvernului. 
 De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că Legea nr. 137/2002 este o lege care a fost începută acum 2 ani, la vremea respectivă fiind 
considerată un instrument perfect pentru realizarea privatizării. Insă, între timp au apărut 
aspecte noi legate de noile cerinţe ale Uniunii Europene în contextul aderării României la 
uniune. In acelaşi timp existau în derulare contracte de privatizare pentru 48 de societăţi care 
făceau parte din programele PSAL I şi PSAL II şi în plus trebuiau menţinuţi o serie de 
indicatori, precum cerinţa de lichidare a 15 societăţi comerciale, disponibilizarea a 26.000 
salariaţi, etc. Având în vedere toate aceste aspecte nu se puteau aduce modificări legii de bază 
a privatizării, procedeu  prin care ordonanţa trebuia să treacă prin Parlament pentru a deveni 
lege şi ar fi dus la o întârziere de câteva luni, cu consecinţe negative asupra procesului de 
privatizare din România. 
 In continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 
 
 La punctul 2 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. 
 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus amânarea dezbaterii asupra 
acestui proiect de lege pentru o şedinţă viitoare, când reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului va aduce materialele cerute de comisie, respectiv contractul 
de privatizare şi raportul asupra controlului efectuat de AVAS la Societatea Comercială 
ARO- S.A. Câmpulung Muscel. 
 Cu 3 voturi pentru şi 25 voturi împotrivă, a fost respinsă propunerea domnului 
vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că la 
Societatea Comercială ARO- S.A. Câmpulung Muscel s-au făcut până acum 12 controale, 
însă nici unul nu a vizat procesul de privatizare. 
 Doamnii deputaţi au dorit să ştie care este structura acţionariatului la Societatea 
Comercială "Fabrica de Scule şi Matriţe ARO" S.A. Câmpulung. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că societatea 
mamă ARO Câmpulung a avut iniţial 6 filiale, dintre care CESAR-ul a fost luat înapoi de 
către AVAS, fiind considerată o societate de importanţă strategică pentru societatea ARO. 
Astfel, au rămas 4 filiale ale societăţii ARO care nu au patrimoniu propriu şi, prin urmare, nu 
pot să vândă active. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 

 2



 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: doamna Hildegard Puwak – 
delegaţie şi domnul Dan Ioan  Popescu.  
 

 Joi, 23 septembrie 2004 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Camelia Dobroţeanu – director general adjunct, doamna Mariana Mişu – director general 
adjunct şi domnul Petrică Grama – director.  

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.71/2004  pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale.  
 Prin acest proiect de lege se urmăreşte atragerea de către Institutul Naţional de 
Statistică a unui personal suplimentar, reglementarea situaţiei decontării cheltuielilor de 
transport pentru anchetatori precum şi reglementări privind mandatul Institutului Naţional de 
Statistică şi a cazurilor încetării mandatelor înainte de termen. 

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

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2004. 

Acest proiect de lege este menit să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de 
reprezentanţii Comisiei Europene – D.G. Piaţa Internă pentru adaptarea prevederilor Legii nr. 
58/1998 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 485/2004 şi compatibilizarea lor cu 
legislaţia europeană, în vederea obţinerii închiderii acestui capitol de negocieri. 

 In unanimitatea a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
 
La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.61/2004  pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum 
şi la regiile autonome. 
 Prin acest proiect de lege se urmăreşte limitarea sumelor din profitul contabil rămas 
după deducerea impozitului pe profit, având ca destinaţie "participarea salariaţilor la profit" şi 
repartizarea sumelor rămase la "alte rezerve", ca surse proprii de finanţare. 

 In unanimitatea a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. 
  Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: doamna Hildegard Puwak – 
delegaţie şi domnul Dan Ioan  Popescu.  
 

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida 
                              Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu   
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