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PRIVATIZARE 

              Bucureşti, 30.04.2009 
             Nr. 21/158  

 

Sinteza şedinţei Comisiei 

din zilele de 28, 29 şi 30 aprilie 2009 
 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 28 aprilie 2009. 

La lucrările Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 aprilie a.c. din totalul de 24 de 
membri, au fost prezenţi 23 deputaţi, domnul Mihai Tudose fiind plecat în delegaţie 
externă.  

La şedinţele Comisie din  zilele de 28, 29 şi 30 aprilie au fost prezenţi următorii domni 
deputaţi: Aurel Vainer, Stoica Mihaela, Atanasiu Teodor, Cherecheş Cătălin, Arion Viorel, 
Almăjanu Marin, Cărare Viorel, Gerea Andrei Dominic, Grama Horia, Iacob Strugaru 
Stelică, Itu Cornel, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nistor Laurenţiu, Oprişcan Mihai Doru, 
Popescu Adrian, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Pál Árpád, Rusu Valentin, Sava Andrei 
Valentin, Seremi Ştefan, Teodorescu Horia.  

 
Şedinţa Comisiei a început în ziua de 28 aprilie 2009 cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 

privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A., procedură de urgenţă, comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  (PL-x 125/2009) - fond.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei,  procedură de urgenţă, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
(PL-x 190/2009) -  fond. 

3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2009 
privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice 
succesor legal al acesteia, către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a 
sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii 
acesteia prin Legea nr.308/2008, procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru industrii şi 
servicii (PL-x 215/2009) - fond. 
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – 
ARDDZI, procedură de urgenţă, (PL-x 224/2009) – fond.  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2009 
privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, procedură de 
urgenţă, (PL-x 225/2009) – aviz.  

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti, la 21 octombrie 
2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate 
Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 23 
ianuarie 1998, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată (PL-x 219/2009) - fond. 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.222/2008 pentru modificarea art.3¹ alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele 
măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale, procedură de urgenţă, (PL-x 175/2009) - fond.  

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, 
procedură de urgenţă, (PL-x 180/2008) - fond. 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, retrimis de 
plenul Camerei Deputaţilor pentru o nouă dezbatere,  (PL-x 558/2009)– fond.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de către domnul vicepreşedinte Aurel Vainer.  
La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: CEC Bank SA, domnul Radu Graţian 
Gheţea, preşedinte; Ministerului Finanţelor Publice: doamna Niţu Cătălina – şef serviciu, 
doamna Ianda Elena – director general adjunct, doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu şi 
domnul Andrei Laurenţiu – director general adjunct, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Andi Gaiu – vicepreşedinte, reprezentantul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Liviu Grădinaru – director, reprezentanţii 
Ministerului Economiei – Oficiul pentru Privatizare şi Participaţiile Statului: doamna Variu 
Doina – director şi domnul Alexe Alexandru – director precum şi reprezentantul Agenţia 
Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale: domnul Hoară Marcel – 
preşedinte. 

 
Proiectul de lege prevăzut la primul punct al ordinii de zi, a fost dezbătut în 

şedinţă simplă. 
Reprezentantul CEC Bank S.A., domnul preşedinte Radu Graţian Gheţea, a făcut o 

scurtă prezentare a instituţiei pe care o conduce, insistând asupra faptului că în prezent, CEC 
Bank – S.A. este o instituţie financiară universală – principalele sale activităţi incluzând 
colectarea de depozite, împrumuturile, operaţiunile în valută, etc.  
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Andrei Laurenţiu, director 
general adjunct, a subliniat faptul că prin acest proiect legislativ se mandatează Ministerul 
Finanţelor Publice în calitate de reprezentant al statului, unic acţionar, să majoreze capitalul 
social al CEC Bank prin emiterea de noi acţiuni cu o valoare egală nominală actuală, 
respectiv 100 lei/acţiune. Ministerul Finanţelor Publice subscrie, în două tranşe egale, la 
majorarea capitalului social al CEC Bank – S.A. cu suma de 900 milioane lei. 

Domnia sa a subliniat faptul că majorarea capitalului social al băncii în anul 2009 cu 
suma de 900 milioane lei, este necesară pentru menţinerea CEC Bank în sistemul bancar 
românesc, în sensul îndeplinirii Strategiei de Dezvoltare 2007-2011 şi a Planului de Afaceri 
2008-2011. De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că statul român, acţionează astfel  
într-o manieră similară cu cea a unui investitor privat în economia de piaţă, urmărind 
maximizarea profitului obţinut din exploatarea unui bun al său, respectiv CEC Bank.  

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de 
lege în ansamblul său, în forma adoptată de Senat, acesta fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

 
Proiectul de lege prevăzut la punctul doi al ordinii de zi, a fost dezbătut în şedinţă 

simplă. 
Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a prezentat membrilor Comisiei adresa primită 

din partea domnului Gabriel Tănăsescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, prin care se solicită amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege 
pentru o dată ulterioară, având în vedere imposibilitatea prezenţei domniei sale la aceste 
dezbateri, asigurându-i, în acelaşi timp, pe membrii Comisiei, de atenţia pe care ministerul o 
acordă acestui proiect legislativ. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterilor acestui proiect de lege. Cu unanimitate de voturi, dezbaterea acestui proiect de 
lege a fost amânată pentru o dată ulterioară.  

 
Proiectul de lege prevăzut la punctul trei al ordinii de zi, a fost dezbătut în şedinţă 

simplă. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Andi Gaiu a afirmat faptul că, obiectul de reglementare constă în restituirea 
de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau de orice succesor legal al 
acesteia, către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie – instituţie aflată în 
subordinea Ministerului Economiei – a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 
decembrie 2006, predate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca 
urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, în scopul reorganizării în vederea 
începerii efective a activităţii Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 
Asigurarea măsurilor pentru administrarea şi funcţionarea în bune condiţii a operatorilor 
economici transferaţi din portofoliul Ministerului Economiei va face posibilă desfăşurarea 
activităţilor legate de restructurarea, atragerea de investiţii şi vânzarea pachetelor de acţiuni 
ale operatorilor economici, având în vedere că activitatea de administrare şi procesele de 
privatizare aflate în derulare prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie au 
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un grad ridicat de complexitate din punct de vedere al  procedurilor şi al termenelor de 
finalizare, unele dintre acestea presupunând promovarea şi adoptarea de acte normative 
pentru derulare şi privatizare. 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei au formulat un amendament la alin. (2) 
al art.1. Supus la vot, acesta a fost aprobat cu majoritate de voturi (6 abţineri). 

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de 
lege în ansamblul său, cu amendamentul admis, acesta fiind aprobat cu majoritate de 
voturi (6 abţineri). 

 
La punctul patru al ordinii de zi, reprezentantul Agenţiei Române pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, domnul Hoară Marcel, preşedinte, a făcut o 
scurtă prezentare a acestui proiect de lege. 

Domnia sa a menţionat faptul că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI, 
prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, în scopul 
asigurării cadrului necesar implementării programelor de regenerare socio-economică în 
regiunile afectate de restructurarea industrială, deblocării şi absorbţiei fondurilor alocate 
programelor din zonele de operare precum şi în scopul sprijinirii autorităţilor publice locale 
şi a mediului economic în vederea diminuării  efectelor crizei economice. 

Domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi apoi 
votului titlul proiectului de lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

Alin. (1), (2), (3), (4), (5), (6) şi (8) ale art.1 au fost aprobate cu majoritate de voturi 
(6 abţineri), în forma iniţiatorului. Alin.(7) al art.1 a fost aprobat cu majoritate de voturi           
(6 abţineri), în forma adoptată de Senat. 

Art. 2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 şi art.9 au fost aprobate cu majoritate de 
voturi (6 abţineri), în forma iniţiatorului. 

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de 
lege în ansamblul său, cu amendamentul admis, acesta fiind aprobat cu majoritate de 
voturi (6 abţineri). 
 

La punctul cinci al ordinii de zi, domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedintele 
Comisiei, a prezentat conţinutul acestui proiect legislativ.  
In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de lege. 

Membrii Comisiei au aprobat cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 
 

La punctul şase al ordinii de zi, domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedintele 
Comisiei, a prezentat conţinutul acestui proiect legislativ. 

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de 
lege, în forma iniţiatorului. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat. 
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La punctul şapte al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a făcut o 
scurtă prezentare a acestui proiect de lege şi a subliniat faptul că acesta are acelaşi obiect de 
reglementare ca şi următoarele două proiecte legislative înscrise pe ordinea de zi a Comisiei. 
Urmare acestui fapt, cele trei iniţiative legislative trebuie dezbătute împreună. 

Membrii Comisiei pentru  politică economică, reformă şi privatizare au hotărât să 
reţină proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 558/2008), 
ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.31 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor 
şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale           
(PL-x 175/2009)  şi proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici (PL-x 180/2009) să se facă raport de respingere, şi unele dintre propunerile pe 
care acestea le conţin să fie considerate amendamente la proiectul propus spre adoptare.  

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de 
lege. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost respins.  
 

La punctul opt al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a făcut o 
scurtă prezentare a acestui proiect de lege si a subliniat faptul că acesta are acelaşi obiect de 
reglementare cu PLx 175/2009 şi PLx 558/2008 şi, în consecinţă, trebuie să se dezbată 
împreună cu cele două iniţiative legislative.  

Membrii Comisiei pentru  politică economică, reformă şi privatizare au hotărât să 
reţină proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri  economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 558/2008), 
ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici (PL-x 180/2009) şi proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.31 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor 
şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale           
(PL-x 175/2009) să se facă raport de respingere, şi unele dintre propunerile pe care acestea le 
conţin să fie considerate amendamente la proiectul propus spre adoptare.  

In urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul 
de lege. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost respins.  
 

La punctul nouă al ordinii de zi,  reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna director general adjunct Ianda Elena a făcut o scurtă prezentare a acestui act 
normativ. 
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Membrii Comisiei pentru  politică economică, reformă şi privatizare au hotărât să 
reţină proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 
privind măsuri  economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 558/2008), 
ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru celelalte iniţiative legislative să se facă raport de 
respingere, şi unele dintre propunerile pe care acestea le conţin să fie considerate 
amendamente la proiectul propus spre adoptare.  

Domnul deputat Aurel Vainer, vicepreşedintele Comisiei, a supus dezbaterii şi apoi 
votului titlul proiectului de lege, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 

Art.1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Alin.(1) al art.2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Membrii Comisiei au formulat un amendament la alin.(2) al art.2, care a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. Textul amendamentului a fost preluat din OUG 135/2008. 
Pct.1 din forma adoptată de Senat a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Alin.(3) al art.2 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Domnul deputat Ioan Stan a formulat un amendament la art.(3), care supus la vot a 

fost respins cu unanimitate de voturi. 
Membrii Comisiei au formulat amendamente la art.3, care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. Textele amendamentelor au fost preluat din OUG 222/2008 şi          
OUG 135/2008. 
               Membrii Comisiei au formulat un amendament la art.4, care a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. Textul amendamentului a fost preluat din OUG 135/2008. 

Alin.(1) al art.4 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Membrii Comisiei au formulat amendamente la pct.2 din forma adoptată de Senat, 

care supuse la vot au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Membrii Comisiei şi domnul deputat  Ioan Stan au formulat un amendament la 

alin.(2) al art.4, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Lit.a) şi b) ale art.5 au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma 

iniţiatorului. 
Membrii Comisiei şi domnul deputat  Ioan Stan au formulat un amendament la 

lit.c) a art.5, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Pct.3 din forma adoptată de Senat a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

                Domnul deputat Viorel Cărare şi domul deputat Mihai Doru Oprişcan au formulat 
un amendament la art.7, care supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Alin.(1) al art.7 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Pct.4 din forma adoptată de Senat a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Pct.5 din forma adoptată de Senat a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Alin.(5) al art.7 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Membrii Comisiei au formulat un amendament la art.8, care supus la vot a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
Art.9 şi art.10 au fost aprobate cu unanimitate de voturi, în forma iniţiatorului. 
Membrii Comisiei au formulat amendamente de introducere a art.II, art.III, art.IV 

şi art.V. Textele amendamentelor au fost preluat din OUG 222/2008 şi OUG 135/2008. 



 7

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de lege în 
integralitate, cu amendamente admise şi respinse. Cu unanimitate de voturi, proiectul de 
lege a fost aprobat, cu amendamente admise şi respinse. 
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 29 aprilie, cu studiul si dezbaterea 
următoarelor proiecte de lege:  

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ‘’Oltchim’’ – S.A. Râmnicu Vâlcea, 
procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii (PLx 53/2009). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  
procedură de urgenţă, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi          
(PL-x 190/2009). 
 

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât continuarea studiului si dezbaterii 
acestor proiecte în proxima şedinţă a Comisiei. 
 

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 30 aprilie, a continuat cu studiul si dezbaterea 
proiectelor de lege:  

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2006 privind unele 
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale ‘’Oltchim’’ – S.A. Râmnicu Vâlcea 
procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru industrii şi servicii (PLx 53/2009). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2008 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  
procedură de urgenţă, comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi          
(PL-x 190/2009). 
 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul asupra 
acestor iniţiative legislative să se dea în proxima şedinţă a Comisie.   
 
 

  PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
                                                   SECRETAR, 
                                          Cătălin CHERECHEŞ 
 
             Consilier parlamentar: 
                              Anca Chiser 
              Expert parlamentar: 
                                                                                                             Nicoleta Ghencian 
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