
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/256/21.06.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

20 şi 21 iunie 2006 

 

 

 Marţi,  20 iunie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr. 360/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie 

cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 505/2006). 

    

 2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională 

„NUCELARELECTRICA” – S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone 

apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 533/2006). 
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3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

  

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de 

membri, domnul deputat Bogdan Pascu este plecat în delegaţie externă. 

  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul  Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: doamna Andrei Elena – director, reprezentantul 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: 

domnul Mircea Odobescu – director, precum şi domnul senator Marius 

Marinescu, în calitate de iniţiator. 

 

 

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 360/2004 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare 

prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 

Participaţiilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

505/2006). 

  

    Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.5 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie 

cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
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aprobată cu completări prin Legea nr.360/2004, în vederea asigurării 

transparenţei contractelor de privatizare. 

Domnul senator Marius Marinescu în calitate de iniţiator, a făcut o scurtă 

prezentare a propunerii legislative. 

 

Domnul senator Marius Marinescu în calitate de iniţiator, a menţionat că 

intenţionează să  modifice Legea nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare 

a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin 

absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 

Statului pentru asigurarea transparenţei contractelor de privatizare.  

Domnul senator Marius Marinescu în calitate de iniţiator, a susţinut că a 

iniţiat această propunere legislativă din următoarele motive: reducerea corupţiei, 

asigurarea transparenţei contractelor de privatizare, asigurarea unui mediu de 

afaceri loial şi nediscriminatoriu, aplicarea cu fermitate a Programului de 

Guvernare şi a legislaţiei în vigoare, mărirea gradului de încredere în instituţiile 

statului şi întărirea credibilităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului în faţa cetăţenilor. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna director Elena Andrei a afirmat că AVAS împărtăşeşte punctul de 

vedere al Guvernului, adică nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna director Elena Andrei a spus că AVAS nu susţine această iniţiativă 

legislativă deoarece aceasta modifică art. 5 din OUG nr. 23/2004 care 

reglementează atribuţiile AVAS. De asemenea, în art. 12 litera c) se 

menţionează că se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor „ informaţiile 

privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii”. 
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Domnul preşedinte Mihai  Tudose  a formulat un amendament la art. 5 

litera f), care constă în  completarea textului  cu sintagma ,, Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului are obligaţia să  pună la dispoziţia oricărei 

persoane interesate  care poate face dovada că  are interes legitim în 

domeniul respectiv …”. 

 

Domnul senator Marius Marinescu în calitate de iniţiator, a spus că îşi 

însuşeşte amendamentul domnului  preşedinte şi că acesta va fi preluat în textul 

Legii cadru a privatizării. 

 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a afirmat că textul art. 5 litera f) din 

prezenta iniţiativă legislativă este extrem de vag şi nu consideră că are 

consistenţă reală. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna director Elena Andrei a spus că dispoziţiile din propunerea legislativă s-

ar aplica doar AVAS-ului, s-ar putea avea în vedere Legea  cadru a privatizării 

care urmează a fi elaborată. 

 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld  a afirmat că această formulare 

„… oricărei persoane interesate…” din punct de vedere juridic nu  poate fi  

argumentată şi nici  susţinută, a propus respingerea propunerii legislative. 

 

Domnul deputat Petru Lakatos a spus că a constatat din practică că 

persoanele care au cumpărat caietul de sarcini, au avut posibilitatea, conform 

legislaţiei în vigoare, să conteste modul de atribuire a contractelor în urma 

licitaţiilor. 

 

Domnul deputat Ion Stoica a susţinut că orice persoană are acces la 

documentele Comisiei de licitaţie. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a propunerii legislative, în vederea elaborării unei  formule de o  mai  mare 

transparenţă. Această propunere   fiind aprobată cu unanimitate de voturi. De 

asemenea domnul preşedinte a propus introducerea textului propunerii 

legislative în viitoarea  Lege cadru a privatizării.  
 

 Domnul senator Marius Marinescu în calitate de iniţiator, a împărtăşit 

propunerea domnului  preşedinte Mihai  Tudose. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor RESPINGEREA propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 360/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea 

pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 

 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea preluării de către 

Societatea Naţională „NUCELARELECTRICA” – S.A. de la rezerva de stat a 

cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE 

Cernavodă, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 533/2006). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea preluării de 

către Societatea Naţională „NUCELARELECTRICA” – S.A. de la rezerva de 

stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 

CNE Cernavodă.  
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a proiectului 

de lege.  

 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

dezbaterea pe articole a prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege 

acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 1 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 2 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 3 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 4 al proiectului 

de lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Miercuri, 21 iunie 2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 369/2006). 

    

 

 2. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 536/2006). 

    

 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 

 

  

          PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

 
           Experţi:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
                                                                                             Nicoleta Ghencian 
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