
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/311/19.09.2005 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei  

din  16 septembrie 2005 
     

 Vineri, 16 septembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă 
financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de 
reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică (PLx 347/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor 
măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC – S.A. în vederea 
privatizării (PLx 367/2005). 

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (PLx 
366/2005); ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU COMISIA JURIDICĂ. 
 4. Alte probleme curente ale Comisiei. 
           
       
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Mara Râmniceanu – secretar de stat, doamna Mioara Ionescu – consilier ministru, Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni CEC – S.A.: domnul Eugen Rădulescu – preşedinte. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege pentru ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la 
Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare 
programatică. 
 Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a prezentat proiectul de lege, arătând 
necesitatea aprobării sale. Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a spus că proiectul de 
lege are ca obiect ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre 
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, 
pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică.   
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi  ca proiectul de lege să fie aprobat, în forma 
prezentată. 
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 La punctul 2 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. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni CEC – S.A. în vederea privatizării 

 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: de ce actul normativ de existenţă a CEC-ului trebuie 

corelat; Ce mai trebuie pus acum de acord?; Ce modificări s-au făcut în acest sens?; Cine este 
JP Morgan; Cum s-a făcut alegerea lui JP Morgan? 

 Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a spus că în vederea pregătirii pentru 
privatizare a CEC a fost promovată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind 
unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei 
de privatizare a CEC, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2004. De 
asemenea, doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a spus că Legea nr. 66/1996 privind 
reorganizarea CEC din România în societate bancară se urmăreşte exceptarea modului de 
funcţionare a acestei instituţii de la aplicarea principiilor care reglementează organizarea şi 
funcţionarea băncilor. Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a spus că prin toate aceste 
modificări se urmăreşte consolidarea mediului concurenţial în domeniul bancar, unde CEC-ul 
avea un regim aparte, diferit de celelalte bănci. 

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la abrogarea art. 20 din Legea locuinţei nr. 
114/1996, republicată, şi la efectele acestei abrogări. 

 Domnul preşedinte al CEC - Eugen Rădulescu a spus că, în vederea privatizării, au 
fost identificate aspecte juridice care diferenţiază CEC-ul de restul băncilor şi care trebuie 
reglementate până la lansarea procesului de privatizare pentru ca potenţialii investitori să 
poată să cunoască detaliile băncii în care doresc să investească. De asemenea, domnul 
preşedinte al CEC - Eugen Rădulescu a spus că existenţa pentru CEC a acestor privilegii nu 
ajută nici concurenţa şi nici CEC-ul, şi nu aduce decât critici din partea Comisiei de 
concurenţă a Uniunii Europene. 

 Domnul preşedinte al CEC - Eugen Rădulescu a spus că prin OUG nr. 42/2005 s-a 
ajuns la normal. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a subliniat faptul că, prin abrogarea art. 20 din 
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, s-a urmărit ceea ce a spus Consiliul Concurenţei, şi 
anume: eliminarea măsurilor discriminatorii, alinierea la principiile comune, pentru a se 
realiza un mediu concurenţial normal. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă se are în vedere o altă soluţie pentru 
a ajuta tinerii. Dacă există un cadru general, având în vedere abrogarea art. 20 din Legea 
locuinţei nr. 114/1996, republicată. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că există un cadru care reglementează acest 
aspect şi pe baza căruia există băncile de locuinţe, cum sunt HVB Bank şi Reiffeissen Bank. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că dă răspunsul prima dată, întrebării cu 
privire la consultantul pentru privatizare. Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că, 
consultantul pentru privatizare, JP Morgan a fost selectat potrivit prevederilor art. 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării 
procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a CEC-S.A., aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2004. De asemenea, Doamna consilier Mioara 
Ionescu  a spus că, Comisia de privatizare şi-a început activitatea la sfârşitul lunii ianuarie 
2004 şi în prezent finalizează raportul de due diligence, raportul de evaluare a băncii şi studiul 
de fezabilitate incluzând recomandările consultantului JP Morgan cu privire la procesul de 
privatizare. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că, consultantul JP Morgan a câştigat, în 
urma unei proceduri BIRD, pe baza unei oferte tehnice mai bune. Consultantul JP Morgan a 
făcut recomandările pentru strategia de privatizare, aprobată ulterior prin hotărâre de guvern. 
Prin strategia de privatizare s-a prevăzut o competiţie destul de strânsă, obţinându-se ulterior 
expresii de interes de la 9 mari bănci de renume internaţional. Se aşteaptă până la sfârşitul 
lunii noiembrie oferte financiare neangajante. 
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 In continuare, doamna consilier Mioara Ionescu a spus că modalitatea de privatizare a 
CEC este licitaţia şi nu negocierea directă. 

 Domnii deputaţi au dorit să ştie dacă la CEC se va face majorare de capital sau 
privatizarea se va realiza prin vânzare de acţiuni. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că se va face vânzare de acţiuni pentru că, în 
prezent, CEC-ul este supracapitalizat, deci nu are nevoie de majorare de capital. De asemenea, 
doamna consilier Mioara Ionescu a spus că prin acest act normativ nu se face privatizare CEC, 
ci privatizarea se va realiza conform prevederilor Legii nr. 83/1997, pentru privatizarea 
societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. 

 Domnnii deputaţi au întrebat de ce nu este nici un investitor român care să se implice 
în privatizarea CEC-ului. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că investitorul trebuie, conform prevederilor 
legale, să fie o instituţie financiar-bancară de renume internaţional. 

 Domnii deputaţi au dorit să ştie de ce nu se ţine cont de prevederile Legii nr. 
137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. 

 Doamna consilier Mioara Ionescu a spus că Legea nr. 137/2002 este cadrul general, 
însă legea specială, specifică CEC-ului este Legea nr. 83/1997. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a propus respingerea acestui proiect 
de lege. 

 Domnul deputat Sandu Gabriel a propus aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă, 
urmând ca reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice să vină ulterior cu toată 
documentaţia pentru a dezbate în amănunt această privatizare importantă. 

 Domnul deputat Radu Moldovan a spus că susţine propunerea domnului 
vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, de respingere a ordonanţei. 

 Cu două voturi pentru şi 21 de voturi împotrivă a fost respinsă propunerea domnului 
vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld, de respingere a ordonanţei. 

 In continuare s-a trecut la dezbaterile pe articole.   
În urma dezbaterii, Comisia propune cu 22 de voturi pentru şi un vot împotrivă 

aprobarea (cu un singur amendament respins), în forma adoptată de Senat, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind 
instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC – S.A. 
în vederea privatizării. 
 
 

 La punctul 3 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. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 
privind valorificarea unor active ale statului (PLx 366/2005); ŞEDINŢĂ COMUNĂ CU 
COMISIA JURIDICĂ. 

 
 Doamna secretar de stat Mara Râmniceanu a spus că, prin acest proiect de lege se 
prevede reglementarea în regim de urgenţă a unor aspecte procedurale referitoare la 
executarea unor titluri executorii prin plata unor sume de bani de către AVAS. De asemenea, 
în scopul armonizării prevederilor acestui proiect de lege cu dispoziţiile Tratatului de Aderare,  
precum şi a înlăturării oricărui echivoc în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de stat 
societăţilor comerciale din siderurgie, prin acest proiect de lege se prevede introducerea unei 
dispoziţii prin care să se interzică în mod expres acordarea sau plata vreunui ajutor de stat 
societăţii, după data de 31 decembrie 2004. De asemenea, doamna secretar de stat Mara 
Râmniceanu a spus că, urgenţa acestei măsuri ce se propune a fi luată se impune datorită 
faptului că România este strict monitorizată de Comisia Europeană la capitolul "Concurenţa", 
iar încălcarea acestor prevederi din Tratatul de Aderare este de natură să atragă activarea 
Clauzei de salvgardare cu consecinţa amânării aderării României la Uniunea Europeană. 
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  În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au propus cu unanimitate de voturi aprobarea, în 
forma adoptată de Senat, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/1998 privind valorificarea unor active ale statului. 
 Din numărul total de 23 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare nu a absentat nici un deputat. 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula   
  
                         Consilier parlamentar 
                  Alina Hodivoianu 
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