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 Marţi, 28 septembrie 2004 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Doina Drăghici – consilier, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Maria 
Ene – director şi doamna Silvia Teodorescu – consilier.  

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, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanţei 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, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională   

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege arătând 
necesitatea aprobării sale.  

Cu 27 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : domnul Dan Ioan  Popescu.  
 

 Miercuri, 29 septembrie 2004 
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Doina Drăghici – consilier, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Maria 
Ene – director şi doamna Silvia Teodorescu – consilier, Agenţiei Naţionale pentru IMM: 
doamna Anca Popescu – director şi doamna Daciana Evenig - expert.  

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 dezbatereaşi avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii 
Comerciale "SIDERCA" – S.A. Călăraşi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a prezentat proiectul 
de lege arătând necesitatea aprobării acestuia. 

Domnii deputaţi au dorit să ştie cine sunt părţile semnatare ale acestui contract. 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că programul 
de restructurare şi redresare financiară a S.C. SIDERCA S.A. are ca obiectiv principal 
repunerea în stare de funcţionare a fluxului viabil al S.C. SIDERCA S.A., prin înfiinţarea unei 
societăţi comerciale cu capital mixt, denumită "DONASID" S.A. După acţiunea publicitară şi 
primirea ofertelor din partea firmelor interesate în proiectul Donasid, Comisia 
interministerială a efectuat analiza şi ierarhizarea acestora. In urma selecţiei firma cea mai 
bine clasată a fost AFV Acciaierie Beltrame S.p.A – Italia. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă "Informarea privind activitatea Agenţiei 
pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie şi prezentarea modalităţilor de sprijin a 
întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada următoare". 

Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie a prezentat 
priorităţile strategice ale Guvernului României pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii în perioada 2004-2008. 

De asemenea, reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi 
Cooperaţie a precizat că există o analiză efectuată de agenţie care a relevat o serie de aspecte 
ce se cer rezolvate în viitor, precum existenţa unor bariere administrativ-birocratice care 
determină costuri suplimentare la înfiinţarea şi în timpul funcţionării întreprinderii şi, 
necesitatea simplificării reglementărilor cu impact asupra domeniului întreprinderilor mici şi 
mijlocii precum şi necesitatea asigurării unui cadru stabil de reglementare a mediului de 
afaceri. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie a spus că 
domnii deputaţi pot ajuta la înfăptuirea procesului de conştientizare al micilor întreprinzători 
pe care îl desfăşoară acum Agenţia la nivelul primăriilor, prin informarea cetăţenilor din 
teritoriu, prin intermediul birourilor parlamentare. 

Domnii deputaţi au spus că ar trebui relansat sectorul de artizanat ce aparţine micilor 
meşteşugari, printr-o susţinere materială a acestor meşteşuguri. 

 La punctul 3 al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile în fond, şi în procedură de 
urgenţă, asupra 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. 
 Cu 24 de voturi pentru şi 4 voturi împotrivă a fost aprobat proiectul de lege, cu 
amendamente. 
 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: doamna Hildegard Puwak – 
delegaţie şi domnul Dan Ioan  Popescu.  
 
 
  

  
  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 
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