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Proces verbal al şedinţei Comisiei
din zilele de 24, 25 şi 26 martie 2009
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul îndeplinit,
şi-a început lucrările în ziua de 24 martie 2009.
La lucrările Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 martie a.c. din totalul de 25 de
membri, au fost prezenţi toţi deputaţii.
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 24 martie 2009 cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008
privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete
de acţiuni, procedură de urgenţă (PLx 112/2009) - fond.
2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art.III din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, procedură de urgenţă (PLx 151/2009) - fond.
3. Raportul privind progresele înregistrate în aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea
unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, comun cu
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului - fond comun.
Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedinte.
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, domnul Andi Petrisor Gaiu, vicepreşedinte şi doamna Gabriela Budurea, director;
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Aura Sandu – consilier; Ministerului Economiei:
domnul Lucian Şova, secretar de stat, doamna Mihaela Lazea, director, domnul Alex
Săndulescu, director general, domnul Marius Untescu, şef serviciu.
La primul punct al ordinii de zi, a fost înscris proiect de lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a
sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare
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a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni, procedură de urgenţă
(PLx 112/2009) - fond.
Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Lucian Şova, secretar de stat, a
afirmat că nu există, până în prezent, niciun punct de vedere al Consiliului Concurenţei
privind propunerea de înfiinţare a Companiei Naţionale Energetice Integrate, precum şi
faptul că la nivelul Comisiei Europene a început un proces amplu, de revedere a întregii
proceduri privind concentrarea în sistemul societăţilor integrate pe verticală din sistemul
energetic european.
Domnia sa a subliniat faptul că specialişti din cadrul Ministerului Economiei,
analizând eficienţa si implicaţiile economice şi financiare ale unei Companii Energetice
Naţionale, au elaborat un memorandum, ale cărui concluzii sunt că prin înfiinţarea acestei
Companii s-ar produce o distorsiune a pieţei concurenţiale, a pieţei de energie şi ar putea
apărea consecinţe negative în funcţionarea sistemului energetic naţional, în special datorită
creşterii preţurilor la energia electrică vândută consumatorilor eligibili.
Având în vedere aceste concluzii, domnia sa a mai menţionat faptul că Ministerul
Economiei nu mai susţine acest proiect de lege şi propune aprobarea iniţiativei legislative în
forma adoptată de Senat.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului
de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele
măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni,
în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu majoritate de
voturi (2 voturi împotrivă).
La punctul doi al ordinii de zi, a fost înscris proiectul de lege pentru respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a
dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă (PLx 151/2009) - fond.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Aura Sandu, consilier, a dorit
să sublinieze faptul că proiectul de lege a rămas fără obiect deoarece Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art.III din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici a fost abrogată prin dispoziţiile art. V lit.a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor
conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.
În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea proiectului
de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.219/2008 privind
prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori
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economici în forma adoptată de Senat. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
Lucrările Comisiei au continuat cu examinarea punctul trei pe ordinea de zi, în
şedinţă comună cu membrii Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei
pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputaţilor.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Andi
Petrisor Gaiu, vicepreşedinte, a menţionat că acest raport prezintă modul în care au fost
aplicate prevederilor OUG 3/2007, stadiul actual al societăţilor comerciale aflate în
portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cărora li s-au aplicat aceste
prevederi, precum si modalităţile de atenuare a impactul social negativ.
De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
domnul Andi Petrişor Gaiu, vicepreşedinte, a dorit să adauge că măsurile cuprinse în cadrul
Ordonanţei de urgenta nr. 3/2007 au fost notificate către Comisia Europeană, iar acest raport
de progrese a fost elaborat ca urmare a expirării perioadei de aplicabilitate a actul normativ
respectiv.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Andi
Petrişor Gaiu, vicepreşedinte, a făcut o scurtă prezentare a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.3/2007 şi a societăţilor comerciale cuprinse în această ordonanţă, care fac
parte din portofoliul AVAS, aşa cum acesta a fost consolidat prin preluarea de către AVAS,
prin absorbţie, a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, motivând
selectarea acestora prin faptul că toate cele 28 de societăţi prezentau o particularitate
economico-financiară sau legată de obiectul de activitate, patrimoniu sau probleme deosebite
de mediu.
In continuare, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
domnul Andi Petrişor Gaiu, vicepreşedinte, a explicat faptul că raportul supus dezbaterilor
parlamentare, prezintă particularităţile fiecărei societăţi comerciale în parte, precum şi
măsurile specifice derulate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi
performanţele economico-financiare înregistrate de aceste societăţi în perioada de
valabilitate a acestei Ordonanţe, în cadrul procesului de restructurare şi/sau privatizare aşa
cum este cuprins în cadrul O.U.G. nr.3/2007.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Andi
Petrişor Gaiu, vicepreşedinte, a subliniat faptul că instituţia pe care o reprezintă şi-a
concentrat atenţia asupra accelerării privatizării acelor societăţi comerciale pentru care a
existat un interes exprimat din partea unor investitori, precum şi restructurarea societăţilor
comerciale prin vânzarea de active, grupuri de active, care au asigurat externalizarea unor
activităţi viabile, recuperarea unor stocuri potenţial utile precum şi introducerea în circuitul
economic al acestora. În situaţia în care acest lucru nu a fost posibil în intervalul propus,
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a aprobat lichidarea voluntară a societăţii
comerciale, procedură care a fost însoţită de măsuri de protecţie socială.
De asemenea, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a reuşit recuperarea
datoriilor către creditorii bugetari şi/sau a datoriilor comerciale, într-un grad superior
lichidării judiciare, în primul rând prin costurile de implementare reduse şi, în principal, prin
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timpul scurt de punere în practică, având în vedere faptul că o reorganizare/lichidare
judiciară durează circa 5 ani.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi-a concentrat eforturile în această
perioadă pe introducerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale (prin activele
vândute) de tipul întreprinderilor mici şi mijlocii, motorul implementării Strategiei Lisabona
şi nu numai. Din acest punct de vedere, activităţile comerciale viabile îşi vor aduce
contribuţia la bugetul de stat sau la bugetele locale, iar cele care compuneau cel mai mare
volum de arierate din economie îşi vor înceta activitatea, asigurându-se asanarea
corespunzătoare a mediului economic românesc.
Pentru toate societăţile incluse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2007
procedurile agreate în baza prevederilor textului legal au fost însoţite de disponibilizarea
unei părţi sau a întregului personal. Pentru a preîntâmpina mişcările sociale ce ar fi putut să
apară, acest impact negativ a fost atenuat prin prevederile Ordonanţei de urgenţă Guvernului
nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii
autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a
societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul Andi
Petriţor Gaiu, vicepresedinte, a răspuns întrebărilor membrilor celor două Comisii şi a expus
o serie de probleme cu care se confruntă această instituţie.
Membrii celor două Comisii au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de
personalul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în special eficienţa şi
profesionalismul acestuia, în condiţiile unui volum apreciabil de muncă.
După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui
raport favorabil pentru Raportul privind progresele înregistrate în aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea
şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului. În urma exprimării votului, membrii celor două Comisii au aprobat această
propunere şi au hotărât să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului propunerea de aprobare a Raportului privind progresele înregistrate în aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru
restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 25 martie, cu studiul şi dezbaterea
următoarelor iniţiative legislative:
1.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori, retrimis Comisiei
pentru o nouă dezbatere (PL-x 558/2008).
2.
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele
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măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale şi locale, procedură de urgenţă (PLx 175/2009).
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.
Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 26 martie, cu studiul şi dezbaterea
proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, procedură de urgenţă
(PLx 180/2009).
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra
acestei iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.

PREŞEDINTE,
Mihai TUDOSE
SECRETAR,
Cătălin CHERECHEŞ

Consilier parlamentar:
Anca Chiser
Expert parlamentar:
Nicoleta Ghencian
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