
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/360/05.10.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

2, 3 şi 5 octombrie 2006 

 

 Luni,  2  octombrie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998)   – 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative 

privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.        (Plx 

369/2006).  

3. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.               

( Plx 536/2006).  

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

  

  

 

 

Administrator
Original
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 Marţi,  3  octombrie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi reexaminarea în fond a propunerii legislative  pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de 

Afaceri, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 320/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind organizarea 

şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998) – comun cu Comisia 

pentru industrii şi servicii. 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  (Plx 369/2006)         

– comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 536/2006)         – 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru trecerea din 

proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ 

-S.A. şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. (Plx 630/2006).  

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii.nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.         (PLx 

647/2006). 

7. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

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

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările comisiei.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Economiei şi Comerţului: domnul Corneliu Condrea – director general adjunct, 

reprezentanţii Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti: domnul Teodor 

Drăgan – preşedinte şi domnul Buigă Niculae – secretar general, reprezentantul 

Agenţiei Române pentru Investiţii Străine: domnul Florin Vasilache – secretar 

general, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii: 

domnul George Chiriţă– director, reprezentanţii Ministerului Justiţiei: doamna 

Claudia Roşianu – consilier juridic şi doamna Alina Tudorică – consilier juridic, 

iar în calitate de iniţiatori, domnii deputaţi: Daniel Buda, Augustin Zegrean, 

Iulian Iancu şi Andrian Mihei şi domnul senator Marius Marinescu. 

   

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

reexaminarea în fond a propunerii legislative  pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. (Plx 320/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru  Mediul de Afaceri, organ 

de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în 

subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin reorganizarea 

Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi  Mijlocii şi Cooperaţie, a 

Agenţiei Române pentru  Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului de Afaceri, 

care se desfiinţează. 

 

Domnul senator Marius Marinescu, a făcut o scurtă prezentare a 

propunerii legislative. 

Domnul senator Marius Marinescu, a menţionat că experienţa Uniunii 

Europene demonstrează clar că sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii poate 
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avea o contribuţie substanţială la realizarea produsului intern brut, la crearea 

unor noi locuri de muncă şi la stimularea creşterii exporturilor. Un sector al 

întreprinderilor mici şi mijlocii bine dezvoltat poate astfel să sprijine stabilitatea 

şi creşterea macro-economică. 

Domnul senator Marius Marinescu, a subliniat faptul că datorită 

importanţei sectorului IMM pentru crearea unui mediu de afaceri  favorabil 

stimulării investiţilor străine în România, se consideră că ar trebui creat un 

organism guvernamental unic la nivel naţional care să gestioneze tot mediul de 

afaceri indiferent de mărimea şi structura capitalului investit. 

 Domnul senator Marius Marinescu, a spus că această instituţie va fi creată 

prin unirea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie, Agenţiei Române pentru Investiţii Străine şi a Direcţiei Mediului de 

Afaceri, comasând astfel trei structuri guvernamentale care au în cea mai mare 

parte a lor funcţii şi atribuţii comune cât şi structuri organizatorice aproape 

identice, cu o  mai  mare (ANIMMC) sau  mai  mică (ARIS) reprezentare 

teritorială. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a afirmat că prezenta propunere 

legislativă a fost dezbătută de comisie  în şedinţa din data de 6 iunie 2006, 

membrii comisiei hotărând aprobarea cu amendamente admise a iniţiativei 

legislative. 

Domnia sa a precizat că în prezent există un punct de vedere oficial al 

Ministerului Finanţelor Publice care susţine acestă propunere legislativă. 

 Reprezentantul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, domnul 

secretar general Florin Vasilache a afirmat că ARIS prezenta pănâ acum 

investitorilor străinii un anumit cadru lagislativ prevăzut de Legea nr. 332/2001 

privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie. 

Rezultatul raportului de ţară din 2005 a arătat că fluxurile de investiţii străine 

directe s-au ridicat la valoare de 5,2 miliarde euro, ceea ce situează România pe 

locul 4, după Ungaria, Polonia şi Cehia. 
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Reprezentantul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, domnul 

secretar general Florin Vasilache a mai afirmat că domnul vicepremier Bogdan 

Pascu a elaborat o iniţiativă legislativă care prevede crearea unei  noi instituţii – 

Agenţia Română pentru Investiţii - , care va prelua activităţile ARIS. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că de două luni Guvernul 

nu a numit nici un preşedinte la ARIS. Reprezentanţii  guvernului au afirmat că 

nu sunt de acord cu desfiinţarea ARIS, iar apoi aceştia au revenit şi au afirmat că 

vor promova o lege care va propune desfiinţarea ARIS. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că Guvernul a trimis o 

scrisoare care nu se adresează  Comisiei pentru  politică economică, reformă şi 

privatizare, a desemnat să prezinte punctul de vedere al Guvernului o persoană 

care nu face parte din acesta. Domnia sa a  subliniat  că  este agresat de acest  tip 

de comportament din partea reprezentanţilor Guvernului. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de menţinere 

a raportului iniţial aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi, să  îşi menţină raportul iniţial. 

 

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

a proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

meşteşugăreşti (PL 197/1998) – comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

 

Reprezentantul UCECOM, domnul preşedinte Teodor Drăgan a subliniat  

că în urma dezbaterilor, Consiliul Naţional a stabilit să nu susţină propunerea 

legislativă în cauză şi a adresat Camerei Deputaţilor rugămintea  de a respinge 

prezenta propunere legislativă. 
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Cele două comisii au stabilit o comisie comună de raportori care se vor 

întâlni cu reprezentanţi UCECOM şi ANIMMC, pentru ca instituţiile implicate 

să ajungă la un punct de vedere comun. 

 

Domnul deputat Gabriel Sandu l-a propus ca raportor din partea Comisie 

pentru politică economică, reformă şi privatizare pe domnul vicepreşedinte 

Aurel Vainer, propunere care a fost adoptată cu  unanimitate de voturi. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

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

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor RESPINGEREA, proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 

a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (Plx 369/2006) – comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii. 

  

Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă are ca obiect 

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

având în vedere aspectul discutabil al anumitor prevederi normative precum şi 

scăderea performanţelor economice constatate pe parcursul celor 7 luni de la 

aplicarea acestei legi.  

 

Reprezentantul UCECOM, domnul preşedinte Teodor Drăgan a subliniat  

că în urma dezbaterilor, Consiliul Naţional a stabilit să nu susţină propunerea 
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legislativă în cauză şi a adresat Camerei Deputaţilor rugămintea  de a respinge 

prezenta propunere legislativă. 

În calitate de iniţiatori, domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean 

au solicitat amânarea discutării propunerii legislative în cadrul Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare cu două săptămâni. 

Domnii deputaţi Daniel Buda şi Augustin Zegrean şi-au  motivat această 

solicitare menţionând că doresc să aibă întâlniri cu reprezentanţii UCECOM şi 

ANIMMC în vederea ajungeri la un punct comun. 

 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi amânarea pentru o perioadă de două săptămâni a  prezentei propuneri 

legislative.  

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 

a propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (Plx 536/2006)  – comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii. 

Potrivit expunerii de motive, modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, a devenit necesară, în urma 

constatărilor făcute în perioada ce a urmat adoptării legii, cu privire la rolul 

deficitar al UCECOM şi  CENTROCOOP în domeniul reorganizării sistemului 

cooperatist, fapt pentru care se propun măsuri care, în viziunea iniţiatorilor, ar 

conduce la eliminarea posibilităţii de a desfăşura activităţi economice la nivelul 

asociaţiilor/uniunilor care au funcţii de reprezentare a membrilor cooperatori şi 

implicit la reclădirea proprietăţii cooperatiste de la bază spre asocieri la nivel 

superior, dar complementar.  

 

Domnul deputat Antal Istvan, în calitate de iniţiator a menţionat că situaţia 

la UCECOM s-a schimbat şi în consecinţă ar dori să aibă o discuţie cu 
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preşedintele UCECOM, în vederea modificării Legii  nr. 1/2005. Domnia sa a 

solicitat amânarea dezbaterii prezentei propuneri  legislative. 

 Reprezentantul UCECOM, domnul preşedinte Teodor Drăgan a afirmat că 

a fost transmis punctul de vedere al instituţiei pe care o reprezintă în care 

menţiona că, în cooperaţia meşteşugărească, procesul de reorganizare potrivit 

prevederilor Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei s-a 

încheiat odată cu constituirea UCECOM la Congresul de reorganizare din data 

de 15 iunie 2006, respectiv cu dobândirea de către aceasta a personalităţii 

juridice în condiţiile legi. 

 Reprezentantul UCECOM, domnul preşedinte Teodor Drăgan a subliniat  

că în urma dezbaterilor, Consiliul Naţional a stabilit să nu susţină propunerea 

legislativă în cauză şi a adresat Camerei Deputaţilor rugămintea  de a respinge 

prezenta propunere legislativă. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a spus că expunerea de motive nu mai 

corespunde situaţiei actuale. 

Domnul deputat Antal Istvan, a spus că există hotărâri ale Curţii de Apel, 

(de exemplu situaţia din Târgu Mureş), care au respins noile Statute ale unor 

cooperative deoarece acestea făceau  referiri la vechiul Statut al cooperaţiei. 

 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi amânarea pentru o perioadă de două săptămâni a  prezentei propuneri 

legislative.  

 

La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru trecerea din proprietatea privată a statului în 

proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ -S.A. şi a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni - C.E.C., Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 

630/2006).  
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 Propunerea legislativă supusă avizării are ca obiect trecerea din 

proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului a Societăţii 

Naţionale de Gaze Naturale ,,Romgaz,, - S.A. şi a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., prin adoptarea unor măsuri cu caracter 

excepţional, respectiv stoparea procesului de privatizare.  

 

În calitate de iniţiator, domnul deputat Iulian Iancu a făcut o scurtă 

prezentare a propunerii legislative.  

Domnul deputat Iulian Iancu a menţionat că reglementările în vigoare care 

instituie regimul juridic ale proprietăţii publice şi a unităţilor administrativ 

teritoriale, în înţelesul art.136 din Constituţie, sunt incomplete în măsura în care 

lipseşte legea cu privire la bunurile care constituie domeniul public al 

respectivilor subiecţi de drept, care tot potrivit constituţiei sunt declarate 

insolvabile. Această lacună a permis Guvernului, - administratorul general al 

bunurilor proprietate publică a statului – să înstrăineze părţi din teritoriul 

statului, precum şi alte bunuri de acelaşi nivel  de interes public şi totodată 

strategic pentru România. Având în vedere criza la nivel mondial a resurselor 

energetice primare de care România este dependentă astăzi în procent de 40% şi 

cunoscând preocupările precipitate ale actualului Guvern, de a privatiza ultimele 

bunuri de însemnată valoare şi interes naţional, este necesară şi obligatorie 

privatizarea S.C. ROMGAZ S.A. Un proces similar s-ar putea aplica şi în cazul 

Casei de Economii şi Consemnaţiuni. 

Domnul deputat Iulian Iancu a mai afirmat că România a încheiat toate 

capitolele de negociere, această propunere legislativă având menirea de a veni în 

sprijinul Guvernului, deoarece acesta se află într-o situaţie dificilă. Nu mai este 

cazul să se facă o externalizare a rezervelor de stat. 

Domnul deputat Iulian Iancu a subliniat că H. G. 623/2005 privind unele 

măsuri pentru declanşarea procesului de privatizare a Societăţii  Naţionale de 

Gaze Naturale ,, ROMGAZ’’ - S.A. prevede că consultantul internaţional 
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specializat este obligat sa realizeze un studiu de piaţă privind strategia de 

asigurare a unui climat concurenţial în producerea şi furnizarea de gaze naturale. 

De asemenea, domnia sa a afirmat că în data de 3.02.2006 s-a înaintat 

Guvernului un memorandum prin care privatizarea Romgaz S.A. să nu fie 

realizată prin intermediul unui investitor străin. Guvernul aprobând acest 

memorandum. 

Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că titlul proiectului de lege se 

referă la S.C. ROMGAZ S.A. şi la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi a dorit 

să ştie de ce s-a dorit introducerea celor două în aceeaşi propunere legislativă. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să ştie de ce nu a fost promovat 

acest proiect de lege pe vremea când PSD era la guvernare. 

Domnul deputat Iulian Iancu a răspuns că în momentul în care a redactat 

propunerea legislativă a dorit să atragă atenţia colegilor săi din Parlament şi 

opiniei publice în general de un lucru deosebit de imporatnt care se petrece în 

zona resurselor energetice primare. În acea perioadă se discuta şi despre 

privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. care, în opinia 

sa reprezintă singura instituţie bancară din România care aparţine, încă, statului 

român. Iar această ultimă instituţie financiară poate fi folosită de statul român ca 

ultim element de control, sprijin al politicii fiscale a Guvernului. Referitor la 

Romgaz, în expunerea de motive a guvernului prin care nu se susţine iniţiativa 

sa legislativă, prevalează argumentele juridice, discuţia fiind adusă în zona 

regimurilor proprietăţii private, respectiv publice. Dar aici ne aflăm în 

Parlamentul României în care se poate opri acest mod de discuţie. Problema se 

poate rezolva foarte simplu, prin trecerea în Anexa legii a unei formule prin care 

Romgaz  trece din proprietatea publică a  statului, în proprietatea privată a 

statului. 

Domnul deputat Iulian Iancu a mai spus că pentru a răspunde şi domnului 

deputat Gabriel Sandu, motivul pentru care acest luctru nu a fost făcut în timpul 

guvernării PSD  implică condiţiile interne şi mai ales externe ale ţării noastre, 

aflată, pe atunci în proces de intergrare în Uniunea Europeană în care avea de 
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indeplinit anumite angajamente precum şi motivul lipsei de fonduri 

investiţionale ale societăţilor comerciale românesti, fonduri care ar fi putut fi 

suplimentate prin investiţiile străine. Acest lucru nu mai este valabbil acum, 

România încheind toate capitolele de negociere, iar firmele românesti, 

Societatea Naţională de Gaze Naturale ,,Romgaz,, - S.A în acest caz, pot dovedi 

că dispun de fonduri investiţionale pe care le pot investi în retehnologizare, 

modernizare etc.  

Domnul deputat Petru Lakatos a spus  că nu doreşte să facă o pledoarie 

pentru a nu promova acest proiect, acesta putând fi gestionat sub alte modalităţi.  

Domnul deputat Iulian Iancu a răspuns că firma MOLL din Ungaria şi-a 

manifestat direct interesul faţă de achiziţionarea Societăţii Naţionale de Gaze 

Naturale ,,Romgaz,, - S.A, aceeaşi firmă reuşind un join-venture cu Gazprom 

din Rusia. Domnia sa a spus că înţelege interesele Ungariei în această preluare, 

dar a dorit să sublinieze şi interesele legitime ale statului român. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să atragă atenţia asupra 

faptului că introducerea în acelaşi proiect legislativ a două societăţi mari nu este 

foarte inspirată. Privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – 

S.A.,este reglementată printr-o lege specială de continuare a procesului de 

privatizare, care a avut şi avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. Propunerea domniei sale a fost de separare a celor două 

societăţi din prezenta propunere legislativă. 

Domnul perşedinte Iulian Iancu a fost de acord cu propunerea domnului 

vicepreşedinte Aurel Vainer, explicând că s-a grăbit pentru că se apropia 

momentul finalizării acestei privatizări, într-un ritm aproape nedorit chiar şi de 

către Guvern. Domnia sa a subliniat din nou, că a dorit să atragă atenţia colegilor 

asupra acestui aspect al unei privatizării. Domnia sa a spus că a primit aceeaşi 

sugestie şi de la Comisia economică de la Senat şi că este întru totul de acord cu 

această propunere. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a subliniat că este de acord cu această 

iniţiativă legislativă. Domnia sa a dorit să amintească faptul că, în momentul 
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discutării legii de accelerare a privatizării CEC l-a întrebat pe domnul preşedinte 

al CEC dacă există o listă completă a tuturor bunurilor mobile şi imobile ale 

CEC, l-a care nu a primit răspuns. Acum, statul încearcă să cumpere înapoi 

sediul central al CEC care este monument istoric. Domnia sa a subliniat că prin 

acestă iniţiativă legislativă nu se încearcă stoparea privatizării. De asemenea a 

dorit să ştie de ce dacă există profit, nu există şi lichidităţi, şi cum ar putea 

încurca acest lucru Fondul Proprietatea.  

Domnia sa a spus că această iniţiativă ar trebui salutată pentru că astfel 

putem dovedi că suntem în stare să ne gestionăm singuri utilităţile. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a atras din nou atenţia asupra 

nivelului de reprezenatre al ministerelor invitate să îşi susţină iniţiativele, 

apreciind că un director general adjunct, pentru care are toată stima atât ca om 

cât şi ca profesionist în domeniul său de activitate, nu este cel mai potrivit să 

susţină punctul de vedere al Guvernului. De asemenea, domnia sa a dorit să 

atragă atenţia asupra modului în care sunt avizate expunerile de motive de către 

Cancelaria Primului Ministru, care, cu siguranţă, nu a citit aceste expuneri, 

deoarece această expunere conţine multe erori. De exemplu,  în această expunere 

de motive nu se vorbeste de legi, ci numai despre ordonanţe de urgenţă. Ţara, în 

viziunea Secretariatului Guvernului al Guvernului se conduce prin ordonanţe de 

urgentă iar nu prin legi emise de Parlament. Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., de asemenea, nu funcţionează în baza unei 

ordonanţe de urgenţă, ci în baza unei legi. Dacă această expunere de motive ar fi 

fost contrasemnată de un specialist sau ar fi fost citită de Primul Ministru, cu 

siguranţă acste erori nu ar fi apărut.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai spus că în ceea ce priveste 

punctul de vedere al Consiliului legislativ, aceştia s-au speriat de posibila 

stopare a procesului de privatizare, încât au reuţit să se contrazică singuri: la 

primul punct au spus că nu se poate, la punctul doi spun că se poate. Domnul 

deputat a mai spus că se pot aduce îmbunătăţiri acestui proiect de lege, 

subliniind că ar propune chiar introducerea Imprimeriei Naţionale şi a Loteriei 
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Nationale în acest proiect legislativ, deoarece aceste instituţii aparţin statului 

român şi nu ar trebui să facă parte din patrimoniul nici unei alte persoane fizice 

sau juridice. Situaţia financiară se poate îmbunătăţi nu numai prin privatizare, ci 

mai ales printr-un management corespunzător. Situaţia actuală se poate rezolva 

simplu prin menţionarea în proiectul legislativ a unei completări “bunurile vor fi 

trecute fără plată”, pentru că a mai fost aplicat acest procedeu când au fost 

exceptate multe alte lucruri.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai spus că reprezentanţii 

guvernului susţin că sunt preocupaţi de siguranţa energetică a ţării dar în acelaşi 

timp susţin că vor privatiza Societatea Naţională de Gaze Naturale ,,Romgaz,, - 

S.A.  fără a apela la investitori strategici. Investitorii strategici sunt acei 

investitori mari, cu putere financiară. Dacă se vrea ca aceştia să fie evitaţi, atunci 

cu cine se doreste privatizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ,,Romgaz,, 

- S.A. a întrebat domnul deputat. Se preferă o firmă mică, necunoscută? Pentru 

că, în acleaşi timp, guvernanţii susţin că nu există cash flow românesc, prin care 

să se facă investiţii necesare. Domnul deputat a conchis că, ori există acest cash 

flow şi cineva este incompetent, ori nu există şi atunci Parlamentul aşteaptă 

solicitarea de a aproba investiţii din Buget. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că acum aproape un an, 

Ministerului Economiei şi Comerţului a solicitat Rompetrol să coboare preţul 

benzinei pentru că a considerat că acesta este prea mare pentru populaţie. 

Domnia sa a spus că singurul instrument cu care se mai poate jongla este preţul. 

Din acest punct de vedere este şi domnia sa de acord cu antevorbitorii săi de a 

disjunge cele 2 societăţi, având în vedere că reglementarea privatizării CEC 

trebuie să facă ordine şi în inventarul societăţii, jumătate din clădiri fiind 

revendicate sau în procese de revendicare. Din acest punct de vedere domnia sa 

a spus că am privatizat aproape toate utilităţile. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat că susţine  poziţia colegilor săi, 

solicitând participarea la şedinţele comisiei a cel puţin secretarilor de stat din 

ministerele invitate, dacă ministrul respectiv este prea ocupat să participe. În 
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acest sens domnia sa a subliniat absenţa cam lungă a Ministrului Economiei şi 

Comerţului precum şi faptul că există mulţi secretari de stat în acel minister care 

ar putea participa la şedinţele Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. Domnia sa a făcut propunerea ca Ministrul Economiei şi Comerţului 

să fie invitat la o audiere în faţa comisiei, pentru a explica politica energetică a 

României, pe care a şi promis, mai demult, că o va prezenta comisiei. De 

asemenea, domnia sa a propus amânarea discuţiilor prezentului proiect 

legislativ, până după prezentarea acestei politici energetice de către Ministrul 

Economiei şi Comerţului. 

Domnul deputat Petru Lakatos a spus că prin acest proces de privatizare 

au mai trecut şi alte state foste socialiste, care au aprobat că privatizarea acestor 

regii să se facă prin lege adoptată cu 2/3 sau ½+1 din totalul deputaţilor din 

Parlamentul respectiv, evitând astfel discuţiile despre privatizare dintre guvern şi 

opoziţie. Referitor la prezentul proiect de lege, domnia  sa a subliniat că nu 

putem face o naţionalizare acum, când intrăm în UE. Domnul deputat Lakatos a 

fost de acord cu propunerea ca trecerea de la proprietatea privată la proprietatea 

publică să se facă cu plată, altfel domnia sa considerând că este naţionalizare, 

ceea ce nu ar fi bine văzut in UE. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că nu întelege acest punct de 

vedere deoarece, în acest moment tot statul este acţionar principal, deci se ia de 

la stat pentru a se da tot la stat, nefiind vorba despre nici o nationalizare. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer s-a declarat mulţumit de faptul că 

iniţiatorul a fost de acord cu disjungerea celor două societăţi.  

Domnul deputat Iulian Iancu a dorit să mulţumească colegilor din 

Comisiapentru politică economică, reformă şi privatizare şi a declarat că va 

modifica în sensul celor discutate, prezentul proiect legislativ. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca iniţiativa 

legislativă să fie amânată, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi amânarea prezentei propuneri legislative.  

 

La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  (PLx 647/2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul introducerii posibilităţii persoanelor care au 

calitatea de asociat unic de a se angaja în propria societate comercială. 

  

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna consilier juridic Claudia 

Roşianu a menţionat că, susţine acest proiect de lege deşi aceasta nu a fost iniţiat 

de MJ. Prevederile prezentei iniţiative legislative se regăsesc în proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, 

republicată (PLx 619/2006)  care se află în acest moment pe ordinea de zi a 

Comisie Juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În calitate de iniţiator, domnul deputat Andrian Mihei a afirmat că această 

iniţiativă legislativă era aşteptată de mediul de afaceri. Conform legislaţiei în 

vigoare, un asociat unic trebuie să trăiască numai din dividende, iar acest lucru 

este inacceptabil. Prin această  iniţiativă legislativă reparându-se o nedreptate. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că susţine prezenta iniţiativă 

legislativă. 

 Domnul deputat Andrian Mihei a formulat un amendament prin care 

înainte de articolul 1961 se vor introduce două noi alineate. Supus la vot, acest 

amendament  a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea ca proiectul 

de lege să fie avizat favorabil cu un amendament admis, propunere care a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis. 

 

 Joi, 5 octombrie 2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a 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 în vederea avizării în fond a 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  
                              

 
Consilier: 

                   Anca Chiser 
           Expert:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
                                                                                    Nicoleta Ghencian 
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