
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE 

 Bucureşti, 22.11.2006 
Nr. 21/      

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 22 noiembrie 2006 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, şi-a început  

lucrările în ziua de 22 noiembrie 2006, având cvorumul îndeplinit, la şedinţă 

fiind prezenţi, următorii domni deputaţi: Mihai Tudose, Purceld             Octavian 

– Mircea, Aurel Vainer, Popa Cornel,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan 

Liviu,  Brânză William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea 

Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan Emil – Radu, Nosa 

Iuliu, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – 

Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost conduse de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Comerţului: domnul Mihai Bogdan Cătuneanu – şef serviciu 

(Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în Industrie - OPSPI) şi domnul 

Cornel Bobâlcă – consilier juridic (OPSPI) şi reprezentantul Ministerului de 

Finanţe Publice: doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu.   
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Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

 I. ÎN AVIZARE: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut 

de Societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială 

"Daewoo Automobile România" - S.A, procedură de urgenţă (PLx 821/2006)  

 

II. DIVERSE 

 

  Şedinţa Comisie a început în ziua de 22 noiembrie 2006 cu dezbaterea 

pct. 1, în avizare, al ordinii de zi.  

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Mihai 

Bogdan Cătuneanu, şef serviciu Oficiul Participaţiilor Statului  şi Privatizării în 

Industrie, a subliniat că, prezenta ordonanţă de urgenţă conţine o serie de măsuri 

care se circumscriu scopului final declarat al mandatului acordat Ministerului  

Economiei şi Comerţului în legătură cu Societatea Comercială ,,Daewoo 

Automobile România” – S.A. respectiv acela al atragerii de investiţii şi proiecte 

de dezvoltare pe termen lung în societate menite să conducă la relansarea 

activităţii acesteia. 

Domnia sa a mai afirmat că urgenţa adoptării proiectului de act normativ  

apare ca evidenţă în raport cu perspectiva sumbră economico-financiară a 

societăţii ca urmare a falimentului acţionarului majoritar Daewoo Motor 

Company Ltd. care nu mai susţine dezvoltarea activităţii societăţii şi cu poziţia 

declarată a acesteia de a-şi vinde participaţia deţinută. 

De asemenea, luând în consideraţie faptul că, Societatea Comercială 

,,Daewoo Automobile România” – S.A. este cel mai mare contribuabil  la 

bugetele locale la nivel zonal, neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor 
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propuse, poate avea consecinţe grave nu numai asupra viitorului societăţii 

comerciale, inclusiv declanşarea procedurii de dizolvare şi lichidare a acesteia, 

dar şi de ordin social precum şi diminuarea considerabilă a sumelor cuvenite 

bugetelor locale din taxe şi impozite. 

 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 

La  prezentul proiect de lege în avizare, membrii Comisiei au hotărât, cu 

18 voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri avizarea favorabilă. 

 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                             
  
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 

                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
               

                 


	 

