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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 27 octombrie 2010. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 de membri. 
Domnul Valerian Vreme au absentat de la lucrările Comisiei. 

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 Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului: domnul Aurelian Popa, preşedinte şi doamna Maria Ene, director 
juridic; ai Fondului Proprietatea: domnul Konieczny Grjegoroj, vicepreşedinte Franklin 
Templeton, doamnele Valeria Nistor, director juridic Franklin Templeton şi Raluca 
Giosan, office administration Franklin Templeton. 

 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Audierea conducerii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pe 

tema organizării şi funcţionării acestei instituţii. 
2. Audierea conducerii Fondului Proprietatea pe tema organizării şi 

funcţionării acestei instituţii. 
 

Şedinţa a început cu dezbaterea primului punct al ordinii de zi. 
 Pe primul punct, al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea conducerii Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului pe tema organizării şi funcţionării acestei 
instituţii. 

Reprezentantul AVAS, domnul Aurelian Popa, preşedinte a făcut o scurtă prezentare 
a instituţiei pe care o conduce precum şi a problemelor care au apărut în derularea, în 
bune condiţiuni a funcţionării acesteia. Astfel, domnia sa a precizat faptul că AVAS a 
fost obligată, prin sentinţa dată în fond de instanţă, la plata sumei de 127,37 milioane de 
lei, actualizată din data de 24 mai 2000 până la data executării obligaţiei, faţă de asociaţia 
ANI FNI pentru cei 21.000 de membri ai săi. Astfel, AVAS a început să efectueze plăţi 
către păgubiţii Fondului Naţional de Investiţii (FNI), iar sumele acordate până în prezent 
totalizează 1,056 milioane de lei. Păgubiţii de la FNI vor primi sumele reprezentând 
valoarea unităţilor de fond investite şi care sunt actualizate cu inflaţia. 

Reprezentantul AVAS, domnul Aurelian Popa, preşedinte a adăugat şi faptul că la 
sfârşitul lunii mai, AVAS a concediat 155 de salariaţi reprezentând o treime din numărul 
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total al salariaţilor, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare. Programul de 
restructurare al AVAS, a început în decembrie 2009 şi prevede reducerea cu 48% a 
numărului de salariaţi şi diminuarea salariului mediu cu 60% iar pe de altă parte, o 
reducere a funcţiilor de conducere prin desfiinţarea a 13 posturi de director general şi 
director general adjunct, reducerea numărului de directori de la 21 la 8 şi a posturilor de 
consilieri de la 13 la 10 - acestea din urmă fiind încadrate, în noua structură, ca şi posturi 
de execuţie şi remunerate diminuat corespunzător.  

Reprezentantul AVAS, domnul Aurelian Popa, preşedinte a răspuns în continuare 
întrebărilor membrilor Comisiei, aducând detaliile şi informaţiile necesare faţă de 
organizarea şi funcţionarea AVAS. 

Pe punctul doi al ordinii de zi, a fost înscrisă audierea conducerii Fondului 
Proprietatea pe tema organizării şi funcţionării acestei instituţii. 

Doamna Valeria Nistor, director juridic al firmei Franklin Templeton a făcut o 
prezentare a principalelor momente ale evoluţiei activităţii şi organizării Fondului 
Proprietatea.  

 Astfel, domnia sa subliniat faptul că în prezent conducerea SC Fondul Proprietatea 
SA este asigurată de administratorul unic numit în şedinţa Adunării Generale a 
Acţionarilor care a avut loc în 6 septembrie 2010, Franklin Templeton Investment 
Management Limited Marea Britanie, Sucursala din Bucureşti.   

Franklin Templeton Investment Management Limited Marea Britanie, Sucursala din 
Bucureşti a intrat în atribuţii în data de 29 septembrie 2010. Până la data de             28 
septembrie 2010 conducerea SC Fondul Proprietatea SA a fost asigurată printr-un sistem 
de administrare dualist, format dintr-un Consiliu de Supraveghere şi Directorat. 
Conducerea executivă a SC Fondul Proprietatea SA a fost asigurată până în                   28 
septembrie 2010 de Directoratul format din: Ionuţ Popescu, Director general, Preşedinte 
al Directoratului, Cristian Buşu, Director economic, membru al Directoratului, şi Valeria 
Nistor, Director juridic, membru al Directoratului.  

La 30 iunie 2010, Fondul Proprietatea avea disponibilităţi băneşti în cuantum de 
circa 2.226.598 mii lei, plasate în depozite bancare. Directoratul SC Fondul Proprietatea 
SA nu a luat măsuri investiţionale prin care să modifice structura investiţiilor, având în 
vedere faptul că în data de 25 februarie 2010 a fost semnat Contractul de Administrare a 
Investiţiilor cu Franklin Templeton Investment Management Limited Marea Britanie, 
urmând să fie predată administrarea SC Fondul Proprietatea SA către această companie. 

 În ceea ce priveşte veniturile SC Fondul Proprietatea SA pentru anul 2010 doamna 
Valeria Nistor, director juridic, a menţionat că veniturile din dobânzi au fost cu 21% mai 
mari decât cele estimate la începutul anului şi cu 70% mai mari decât cele efectiv încasate 
în cursul anului 2009.  

De asemenea, domnia sa a mai subliniat faptul că în data de 25 martie 2010        
SC „Fondul Proprietatea” SA, la trei luni de la numirea în funcţie şi la mai puţin de două 
săptămâni de la publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului C.N.V.M. nr. 4/2010 
privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii 
Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de 
aceasta, Directoratul a început demersurile pentru înregistrarea SC „Fondul Proprietatea” 
SA la C.N.V.M.  

De asemenea, domnia sa a mai spus că, până în data de 2 august 2010 SC „Fondul 
Proprietatea” SA a depus la C.N.V.M. întreaga documentaţia prevăzută de legislaţia în 
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vigoare. Pentru înregistrare SC „Fondul Proprietatea” SA a pregătit şi depus la C.N.V.M. 
prospectul întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind 
implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în 
cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, 
publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.  

În data de 18 august 2010 C.N.V.M. a emis Avizul nr. 34 / 2010 prin care a 
înregistrat FP în categoria alte organisme de plasament colectiv (AOPC) de tip special, 
înfiinţat sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, constituit în scopul acordării 
de despăgubiri aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură. 

 Doamna Valeria Nistor, director juridic, a adăugat faptul că membrii directoratului 
au depus în cursul anului 2010 toate eforturile astfel încât listarea SC „Fondul 
Proprietatea” SA să fie realizabilă în cursul acestui an.  

 Doamna Valeria Nistor, director juridic, a adăugat faptul că membrii directoratului 
au luat toate măsurile necesare pentru soluţionarea problemei capitalului social al SC 
„Fondul Proprietatea” SA, care a blocat plata dividendelor în anii trecuţi, fără a fi 
necesară acţionarea în judecată a Ministerului Finanţelor Publice.  

Prin măsurile luate în cursul acestui an SC Fondul Proprietatea SA a dovedit că este 
o companie funcţională şi că în mai puţin de 4 luni va deveni o companie cotată pe piaţa 
de capital. 

 Doamna Valeria Nistor, director juridic, precum şi domnul Konieczny Grjegoroj, 
vicepreşedinte FranklinTempleton, au răspuns în continuare întrebărilor membrilor 
Comisiei, aducând detaliile şi informaţiile necesare faţă de organizarea si funcţionarea SC 
Fondul Proprietatea S.A. 

 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 28 octombrie 2010 cu studiul următoarelor  

propuneri legislative:  
1.Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, Plx 439/2010. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.85/2006 privind procedura 

insolvenţei, Plx 440/2010. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul pentru aceste iniţiative 

legislative să se dea în următoarele şedinţe ale Comisiei.  
 

 
 PREŞEDINTE, 
 
  Mihai Tudose 
 
                                                             SECRETAR, 
 
                                                             Horia Grama 
                            
 

 
     Consilier parlamentar 

                    Anca Chiser      
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