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 Luni, 23 august 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi autorizarea funcţionării persoanelor juridice (PLx 
425/2004). 
             2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 
membri.   
 La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice: doamna Gabriela Burcea – consilier superior. 

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 şi avizarea, 

în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi autorizarea funcţionării persoanelor juridice. 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 iunie 2004. 
 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege arătând necesitatea aprobării sale. 
 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, avizarea 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
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 Marţi, 24 august 2004 
 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
  1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2004 pentru 
modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale (PLx 430/2004).  

2. Dezbaterea şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 
2003, la Tratatul între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti la 28 mai 1992.                                                                                                          
            3.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 
membri.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului – domnul Victor Dimitriu – vicepreşedinte şi 
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice: doamna Gabriela Burcea – 
consilier superior. 

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 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art.2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de 
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii 
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 iunie 2004. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
prezentat proiectul, arătând necesitatea modificării OUG 8/2003 prin prelungirea 
termenului prevăzut la alin. (2) al art. 2. Astfel, prin această modificare se va 
reglementa posibilitatea ca persoanele care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
feroviar şi care vor fi disponibilizate în anul 2004 prin încetarea contractului 
individual de muncă în temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, să beneficieze de prevederile ordonanţei de urgenţă. 
 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate avizarea 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 
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 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992.   
 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect ratificarea Protocolului Adiţional menţionat ce are 
menirea de a crea un cadru juridic adecvat prin care România are în vedere atât 
menţinerea unor relaţii bilaterale susţinute cu Statele Unite ale Americii cât şi 
satisfacerea exigenţelor Comisiei Europene, în sensul alinierii la legislaţia 
comunitară. 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a dorit să ştie dacă textul tratatului 
este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. 
 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că iniţial a existat un 
material intermediar ce conţinea propunerile Comisiei Europene şi care ulterior 
au fost negociate de către cele două guverne ale României, respectiv SUA. 
Practic, prin aceste demersuri ale Comisiei Europene s-a urmărit eliminarea 
incompatibilităţilor cu legislaţia comunitară a tratatelor privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de SUA cu opt dintre ţările 
candidate la aderarea la Uniunea Europeană (România, Cehia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Slovacia, Bulgaria). 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a dorit să i se prezinte 
memorandumul de înţelegere dintre Comisia Europeană şi guvernele României, 
respectiv SUA, care deşi este un material de lucru care a stat la baza tratatului 
bilateral îi poate confirma faptul că s-a ţinut cont de propunerile făcute de 
Comisia Europeană. 
 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că o să-i trimită 
domnului deputat materialul solicitat. 
 În urma dezbaterii, comisia  a hotărât, cu 28 de  voturi pentru şi o 
abţinere, ca proiectul să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor, în forma prezentată de Guvern. 
 
 
                                                                                         
 Miercuri, 25 august 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a iniţiativei legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice (PLx 303/2004). 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice (PL 333/2003). 
          3.   Alte probleme curente ale activităţii comisiei  
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 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri.   
 La dezbateri au fost invitaţi, în calitate de iniţiatori, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnii deputaţi 
Istvan Antal şi Nicolae Păun. 

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

 
La primele două puncte ale ordinei de zi au fost înscrise: dezbaterea şi 

avizarea în fond, a iniţiativei legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de 
către persoane fizice precum şi, dezbaterea şi avizarea în fond, a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.507/2002 privind 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice. 

Membri comisiei au hotărât, în unanimitate să propună respingerea celor 
două propuneri legislative deoarece prin Legea nr. 300/2004 privind autorizarea 
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice 
în mod independent, Legea nr. 5072002 privind organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi economice de către persoane fizice, a fost abrogată. 
 
 
 
 Joi, 26 august 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei 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.26/2004 privind 
unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în 
portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administraţia Participaţiilor Statului 
şi consolidarea unor privatizări (PLx 398/2004).  

2. 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 (PL 
176/2004). 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării 
Societăţii Comerciale ''Combinatul Siderurgic Reşita''- S.A. Reşiţa (PLx 
357/2004).                                                                                                   
 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri.   
 La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului – domnul Victor Dimitriu – vicepreşedinte.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 
 Primele două puncte de pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 
şedinţă viitoare datorită lipsei timpului de dezbatere. 

 
 La punctul 3 al ordinei de zi a fost dezbătut proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2004 pentru finalizarea 
privatizării Societăţii Comerciale ''Combinatul Siderurgic Reşita''- S.A. Reşiţa. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  8 iunie 2004. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 

prezentat proiectul de lege subliniind faptul că, societatea beneficiază de u7nele 
înlesniri constând în scutirea de la plată a obligaţiilor restante datorate şi 
neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, majorări de întârziere şi 
penalităţi de orice fel, precum şi creanţele proprii ale APAPS faţă de societate, 
înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare anulându-se, în cazul în care obligaţiile 
bugetare subsecvente ordinului comun nu sunt achitate în cel mult 90 de zile de 
la scadenţa acestora. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să ştie în ce stadiu este 
procesul dintre investitorul iniţial Noble Venture şi Guvernul României şi dacă 
investitorul iniţial poate reveni în cadrul societăţii ''Combinatul Siderurgic 
Reşita''- S.A. Reşiţa, în calitate de cumpărător sau din contră acţiunile societăţii 
sunt libere de sarcini şi deci americanii nu vor obţine contractul înapoi. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că investitorul iniţial Noble Venture a intentat proces statului român cu privire la 
daunele ce li s-ar cuveni pentru negarantarea reciprocităţii investiţiilor cu statul 
american. Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
precizat faptul că, în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare al 
''Combinatului Siderurgic Reşita''- S.A. Reşiţa acesta nu face obiectul nici unui 
litigiu cu investitorul iniţial care datorită faptului că nu a făcut două plăţi 
consecutive conform contractului, în baza pactului comisoriu contractul s-a 
desfiinţat de drept. 

Domnul deputat Nicolae Sersea a întrebat care este situaţia reală a 
combinatului în acest moment şi dacă din punct de vedere social este linişte la 
această societate comercială. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că din punct de vedere social lucrurile sunt în regulă la combinat iar activitatea 
societăţii decurge în mod normal. 

 
 

 În urma dezbaterii, comisia  a hotărât în unanimitate, ca proiectul de lege 
să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în forma 
adoptată de Senat, în şedinţa din 8 iunie 2004. 
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  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                    Lucia Cornelia Lepădatu   
  
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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