
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică            

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/425/20.10.2004 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  

de 19 şi 20 octombrie 2004 
     
              
 Marţi, 19 octombrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. 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  (PLx 564/2004). 
            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   

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 
fond a propunerii legislative pentru completarea articolului 67 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale. 
 Datorită faptului că nu au fost întrunite condiţiile pentru susţinerea acestei 
propuneri legislative, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 
dezbaterilor asupra iniţiativei legislativă pentru săptămâna viitoare. 
 
 

 Miercuri, 20 octombrie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la 
finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 587/2004). 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri 
post privatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" – S.A., Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 612/2004). 
 3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
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 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Bogdan Stănescu – director şi domnul 
Constantinescu M.,  reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului: domnul Constantin Onoiu – consilier superior şi doamna Mădălina 
Gheorghiu – consilier juridic.   

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 

fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2004 
privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi 
comerciale aflate în dificultate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 septembrie 
2004. 

Proiectul de lege a primit avize favorabile, în forma adoptată de Senat, din 
partea: Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
a spus că restructurarea sistemului de transport feroviar este unul din obiectivele 
majore ale Guvernului României, asumat inclusiv prin obligaţiile internaţionale 
ce rezultă din înţelegerile cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi 
Comisia Europeană. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor 
şi Turismului a spus că în acordul negociat cu Fondul Monetar Internaţional pe 
anul 2004 se află angajamente importante privind reducerea numărului de 
salariaţi din sectorul feroviar cu circa 8000 de persoane, externalizări de 
activităţi, lichidări şi privatizări de societăţi comerciale din domeniu. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
a subliniat faptul că până în prezent au fost disponibilizaţi 16.000 de salariaţi iar 
în ceea ce priveşte externalizările de activităţi s-au avut în vedere 3 societăţi, şi 
anume: Societatea Comercială "CFR IRV" – S.A., Societatea Comercială "Baza 
de aprovizionare CFR" – S.A. şi Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere CFR" 
– S.A. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 
Senat. 

 
 

 La  punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri post privatizare la Societatea 
Comercială "Automobile Dacia" – S.A. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2004. 
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 Proiectul de lege a primit aviz favorabil, în forma adoptată de Senat, din 
partea Comisiei pentru industrii şi servicii. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că prin prezentul act normativ se doreşte înlăturarea unor consecinţe negative 
generate în etapa post privatizare a societăţii datorită efectelor unui litigiu dintre 
persoana fizică Sandu Romică (inventator) şi societatea "Automobile Dacia" – 
S.A. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
subliniat faptul că prin prezenta ordonanţă se doreşte ca AVAS-ul să fie 
mandatată să iniţieze, să negocieze şi să încheie un act adiţional de modificare şi 
completare a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat cu 
cumpărătorul Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" – S.A. 
 De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului a spus că pretenţiile rezultate din executarea mandatului vor fi suportate 
de AVAS din bugetul propriu, cu diminuarea vărsămintelor datorate la bugetul 
statului. Totodată, se mandatează AVAS să participe în toate procesele şi 
cererile cu care sunt şi vor fi investite instanţele judecătoreşti având ca obiect 
pretenţiile rezultate din executarea mandatului şi care sunt generate de litigiul 
dintre societate şi persoana fizică Sandu Romică (inventator). 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 
Senat. 
  

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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