
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/ 3 /27.01.2005 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din  zilele  

de 24, 25, 26 şi 27 ianuarie 2005 
 
                                                                            

Luni 24 ianuarie 2004 
 
Ordinea de zi a cuprins Şedinţa Biroului Executiv al Comisiei, la care au participat 24 

deputaţi din totalul de 26 membrii. 
A fost elaborat şi aprobat programul de activitate al Comisiei pentru perioada 24 -27 

ianuarie 2005 şi s-au dezbătut probleme organizatorice. 
 

Marţi, 25 ianuarie 2005 
 

 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. 118/2003 privind măsuri pentru 
reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. 
Constanţa (PL 81/2004).                                                                                            

     2. Dezbaterea şi avizarea în fond, a propunerii legislative pentru completarea 
articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. (PLx 564/2004).                                    

     3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membrii. 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Matei Gheorghe – director general, doamna Petre Georgeta - director şi doamna Lazăr 
Alexandra - director adjunct.  
 
 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. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale 
Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a solicitat amânarea dezbaterii actului 
normativ pentru rediscutarea cu Ministerul Industriei şi Comerţului în vederea corelării unor 
prevederi înscrise în ordonanţă şi a propus un termen de o lună de zile pentru această acţiune. 
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Cu 7 voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi 2 abţineri, propunerea de amânare a discutării 
proiectului de lege a fost respinsă.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu 21 voturi pentru şi 3 voturi 
împotrivă, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale 
"Rompetrol Rafinare" S.A. Constanţa, să fie supus spre dezbatere şi aprobare plenului Camerei 
Deputaţilor cu amendamentul admis.  

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, a propunerii 
legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Punctul de vedere al Guvernului  este negativ, deoarece introducerea sistemului de 
distribuire trimestrială de dividende conduce la apariţia unor dificultăţi serioase în ceea ce 
priveşte: stabilirea valorii reale a profiturilor; restituirea sumelor de bani acordate în plus faţă 
de valoarea reală consacrată de bilanţul contabil şi hotărârea adunării generale a asociaţilor; 
regularizarea cotei de impozit pe dividend cuvenit bugetului de stat în ipoteza în care 
distribuirile trimestriale cumulate se dovedesc excedentare posibilităţii reale relevate de datele 
din bilanţul contabil; precum şi în ceea ce priveşte regularizarea diferenţelor asupra sumelor 
acordate cu titlu de dividende, pe care creditorii personali ai asociaţilor le pot popri şi executa 
în contul creanţelor. 

S-a consemnat lipsa iniţiatorilor pentru susţinerea iniţiativei legislative, precum şi 
neprezentarea documentaţiei menţionate de către domnul deputat Ludovic Mardari în cadrul 
şedinţei în plen din data de 9.11.2004. 

Propunerea de respingere a iniţiativei legislative a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi, deoarece nu este corelată cu noul cod fiscal şi cel de procedură fiscală. 

 

Miercuri, 26 ianuarie 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - 
S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară 
Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A. (PLx 
706/2004). 
      2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
            La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membrii. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Matei Gheorghe – director general, doamna Petre Georgeta - director şi doamna Lazăr 
Alexandra - director adjunct.  

 
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea 
art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor 
pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia 
Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 septembrie 2004. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege subliniind 
faptul că prezentul act normativ vizează preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului a tuturor drepturilor şi obligaţiilor Băncii Comerciale Române - S.A. care fac 
obiectul litigiilor izvorâte în legătură cu activitatea Băncii Române de Comerţ Exterior - 
Bancorex - S.A., prin subrogarea Autorităţii pentru Valoarea Activelor Statului în toate aceste 
drepturi şi obligaţii şi preluarea calităţii procesuale a băncii, soluţie identificată şi de către 
Comisia de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. ca fiind optimă atât pentru succesul 
tranzacţiei cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară 
Internaţională, cât şi pentru privatizarea băncii cu un investitor strategic.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a mai menţionat faptul că, 
prezentul act normativ asigură, derularea în bune condiţii a contractului de vânzare-cumpărare 
de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului, Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională. 

Cu unanimitate de voturi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - 
S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară 
Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A., a fost 
avizat în forma adoptată de Senat. 

 

Joi, 27 ianuarie 2005 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
   Discutarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei. 

Au fost discutate propuneri privind condiţiile de desfăşurare a activităţii în cadrul 
Comisiei. 

În baza prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor a fost aprobat modul de 
organizare şi funcţionare a Comisie. 

În acest sens s-au stabilit domeniile de competenţă ale Comisiei; structurile Comisiei; 
atribuţiile Biroului, ale Preşedintelui, ale Vicepreşedinţilor şi ale Secretarilor Comisiei; precum 
şi domeniile de competenţă ale consilierilor şi experţilor parlamentari. 

De asemenea, au fost definite procedurile privind derularea lucrărilor Comisiei. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

   Mihai TUDOSE 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin NICULA     
 
                                 Expert parlamentar, 

                 Graziella Segărceanu  
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