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Proces verbal 
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de 15 şi 16 iunie 2005 
     

 

 Miercuri, 15 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru 
aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului 
Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate 
privată a statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 217/2005). 

                                                                                                            
2. Dezbaterea şi avizarea în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (PLx 215/2005). 

                                                                                                                           
3. Dezbaterea şi studiul, în cadrul subcomisiilor pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, respectiv, pentru industrii şi servicii a Legii 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, (PL 197/1998). 

                                                                                   
          4.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
  
  
 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

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 Laszlo Gyerco – vicepreşedinte,  
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Elena Ianda – director general, doamna 
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Doina Drăghici – consilier şi doamna Corina Cristescu – expert, Ministerului 
Economiei şi Comerţului: domnul Aurel Mitu – director general adjunct şi 
domnul Ilie Ion – consilier. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor 

bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului. 

 Deoarece iniţiatorul proiectului de lege nu s-a prezentat la lucrările 

comisiei pentru a-l susţine, domnul deputat Petru Lakatos a propus amânarea 

dezbaterilor la acest proiect, pentru o şedinţă viitoare. 

 Domnul deputat Alin Teodorescu a dorit să sublinieze faptul că nu ar 

trebui să fie amânată dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi, deoarece 

situaţia Institutului Clinic Fundeni trebuie reglementată urgent. 

 Cu 19 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nici o abţinere Comisia a hotărât 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării 

unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a 

concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului. 

 

 

 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul 

UTB" – S.A. Braşov. 

 Proiectul de lege a primit avize favorabile din partea: 
             - Consiliului Legislativ; 
   -  Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
   -  Comisiei pentru industrii şi servicii. 
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 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 6 iunie 

2005. 
 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Domnul Laszlo Gyerco – vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului a prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. 
Domnul Laszlo Gyerco a precizat că proiectul de lege prevede modificarea art. 1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale 
"Tractorul UTB" – S.A. Braşov, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 498/2004, în sensul mandatării AVAS în vederea identificării unui investitor 
strategic capabil să asigure relansarea economică a societăţii, căruia să-i vândă 
pachetul de acţiuni deţinut de stat la această societate, inclusiv acţiunile 
provenite din conversia unor creanţe asupra societăţii, prin negociere, în 
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi abrogarea articolului 9 din acest act normativ. De asemenea, domnul 
Laszlo Gyerco a spus că în proiect se prevede şi abrogarea expresă a Hotărârii 
Guvernului nr. 571/2002 privind aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii 
Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov, inclusă în Programul PSAL 
(Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) – componenta "Privatizarea a 5 
mari societăţi comerciale prin intermediul băncilor de investiţii" publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002. 
 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie câţi investitori străini sau 

români sunt interesaţi cu privire la privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul 

UTB" – S.A. Braşov. 

 Domnul Laszlo Gyerco a spus că până acum s-au primit 2 caiete de sarcini 

din partea unei societăţi indiene (care ocupă primul loc pe piaţa mondială la 

producţia de tractoare) şi a societăţii româneşti MIO (fosta Semănătoarea). 

Termenul limită pentru primirea caietelor de sarcini este de 25 iunie a.c. De 

asemenea, domnul Laszlo Gyerco a spus că societatea indiană este foarte 

interesată să se extindă cu piaţa de desfacere şi în Europa, în acest moment 

având piaţă de desfacere în America de Sud şi de Nord şi în Asia. De asemenea, 

o firmă italiană şi-a exprimat intenţia să investească însă trebuie să se verifice 

dacă există conexiuni între această societate şi societatea Landini. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov. 
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 La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi studiul, în 

cadrul subcomisiilor pentru politică economică, reformă şi privatizare, 

respectiv, pentru industrii şi servicii a Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti, (PL 197/1998). 

 La această şedinţă trebuiau să se prezinte reprezentanţii Agenţiei pentru 

Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. Din motive obiective agenţia nu a 

putut fi reprezentată la nivel de preşedinte şi nici de vicepreşedinte, pentru a 

prezenta punctul de vedere al agenţiei, urmând însă ca săptămâna viitoare 

vicepreşedintele Agenţiei pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie să 

participe la lucrările subcomisiilor.   

 Membrii subcomisiilor au solicitat Agenţiei pentru Intreprinderi Mici şi 

Mijlocii şi Cooperaţie ca până luni, 20 iunie 2005, această să trimită în scris: 

 - situaţia privind modul de implementare a prevederilor Legii nr. 1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi disfuncţionalităţile întâmpinate 

în aplicarea acesteia; 

 - situaţia privind problemele specifice ale cooperaţiei meşteşugăreşti care 

nu sunt prevăzute în legea cadru şi necesită o reglementare specială; 

 - situaţia societăţilor cooperative înregistrate la Registrul Comerţului. 

 De asemenea subcomisiilor au dorit punctul de vedere, în scris, din partea 

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Familiei, precum şi  al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cu privire la: 

 - relaţiile de muncă existente în sistemul cooperatist, în special în 

cooperaţia meşteşugărească şi de consum, inclusiv încadrarea acestora în 

reglementările legale în vigoare. 

 

 

 

 

Joi, 16 iunie 2005 
 
1. Studiul negocierilor şi rezultatele prezentate de subcomisiile pentru 

politică economică, reformă şi privatizare, respectiv, pentru industrii şi servicii 
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cu privire la Legea privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

                                                                                                                            
          2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

  

 

  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula   
  
                         Consilier parlamentar 
                    Alina Hodivoianu
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