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 Marţi, 5 octombrie 2004 
 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. 
 

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 continuarea dezbaterilor în fond, în 
procedură de urgenţă, asupra 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. 
 Domnii deputaţi: Gheorghe Marin, Nicolae Sersea şi Nicolae Spiridon au avut 
amendamente la art. 101, prin care au introdus 4 noi alineate la acest articol, şi anume, alin. 
(4), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7). Prin aceste amendamente domnii deputaţi doresc să facă 
unele precizări cu privire la modul de acordare al împrumuturilor de către AVAS.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că este de 
acord cu textul acestor amendamente. 

Doamnii deputaţi au dorit să ştie: 1) care sunt societăţile la care s-au acordat astfel de 
împrumuturi de către AVAS; 2) ce prevăd contractele încheiate până acum; la ce valoare se 
va face conversia împrumuturilor în acţiuni la societăţile respective. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că până acum 
nu s-au acordat astfel de împrumuturi în temeiul acestei ordonanţe. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că în 
momentul acordării împrumutului, conversia se va face la valoarea nominală a acţiunii, 
urmând ca vânzarea acestor acţiuni să se facă la valoarea de piaţă din momentul vânzării. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a dorit să precizeze că 
metodologia cu privire la conversie şi vânzare va face obiectul unei hotărâri de Guvern. 

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a spus că doreşte să existe şi un punct de vedere 
al Ministerului Finanţelor Publice cu privire la amendamentele propuse de domnii deputaţi. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus amânarea dezbaterilor 
asupra acestui proiect de lege pentru şedinţa de miercuri, 6 octombrie 2004, când Ministerul 
Finanţelor Publice îşi va prezenta punctul de vedere cu privire la amendamentele propuse de 
domnii deputaţi. 
 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului vicepreşedinte Octavian Mircea 
Purceld. 

GUEST



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

 Miercuri, 6 octombrie 2004 
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Lucica Diaconescu – şef serviciu, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: domnul 
Victor Dimitriu – vicepreşedinte. 

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 continuarea dezbaterilor în fond, în 
procedură de urgenţă, asupra 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  (PLx 494/2004). 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că ministerul este de acord cu 
textul amendamentelor prezentate de domnii deputaţi: Gheorghe Marin, Nicolae Sersea şi 
Nicolae Spiridon. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus suspendarea şedinţei din lipsă de 
cvorum, urmând ca votul final asupra proiectului de lege să fie dat într-o şedinţă viitoare. 

 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : doamna Lucia Cornelia Lepădatu – delegaţie, domnul 
Mihai Tudose – delegaţie, domnul Octavian Mircea Purceld, domnul Iuliu Vida, domnul Iosif 
Armaş, domnul Eugen Arnăutu, domnul Constantin Avramescu, domnul Amalia Bălăşoiu, 
domnul Vasile Bran, domnul Gheorghe Cazan, domnul Petru Godja, domnul Dorin Lazăr 
Maior, domnul Ion Mocioi, domnul Francisc Pecsi, domnul Dan Ioan  Popescu, domnul 
Ştefan Păşcuţ, domnul Ioan Rus, domnul Stanciu Zisu şi domnul Ştefan Tcaciuc. 
 

 

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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