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SINTEZA 
lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  ziua de 19, 20 şi 21  februarie 2008 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 
cvorumul îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 19 februarie 2008. 

La lucrările Comisiei din totalul de 22 de membri  au fost prezenţi toţi 
deputaţii. Domnul deputat Borbely Laszlo a fost înlocuit de domnul deputat 
Petru Lakatos.  

La şedinţa Comisie au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai  
Tudose, Octavian Mircea Purceld, Vainer Aurel, Nosa Iuliu, Cornel Popa, Marin 
Almăjanu, Almăşan Liviu, Băluţă Lucian, Brânză William Gabriel, Buda Ioan, 
Constantinescu Viorel, Cristea Ioan, Gerea Andrei Dominic, Godja Petru, Pascu 
Bogdan, Sandu Gabriel, Sârbu Mugurel Liviu, Stoica Ion, Teodorescu Alin, 
Ursărescu Dorinel şi Zamfirescu Dan Dumitru. Domnul deputat Borbély László 
a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 

 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: Botez Constantin, vicepreşedinte şi Sandu 
Catălin - director general. 

 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

I. ÎN FOND:  
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii            
nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, 
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004, privind 
Societăţile Comerciale (Pl-x 898/2007).  
 2. Propunerea legislativă privind autorizarea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea 
pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de 
lichidare voluntară  (Pl-x 813/2007). 
 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus plenului Comisiei completarea 
ordinii de zi a şedinţei cu un nou punct, în fond, şi anume cu proiectul de Lege 
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Automobile 
Craiova S.A. ( PL-x 51/2008). 
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 Propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 Şedinţa Comisie a început în ziua de 19 februarie 2008 cu dezbaterea 

punctului 1, în fond, al ordinii de zi.  
 
 La punctul 1, în fond, al ordinii de zi  a fost înscrisă propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004, privind Societăţile Comerciale       (Pl-
x 898/2007). 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 
legislative care are ca obiect de reglementare completarea art. 36 şi 37 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei ca, în cazul în care 
fondatorii, asociaţii, asociatul unic, administratorii şi cenzorii într-o societate 
sunt cetăţeni străini, pe lângă declaraţia pe propria răspundere, aceştia trebuie să 
prezinte de la autoritatea de resort din statul de origine documente care să ateste 
faptul că pot desfăşura cu succes în România o activitate economică, iar în 
situaţia în care, din prezentarea documentelor respective rezultă că persoana nu 
poate îndeplini calitatea cerută, cererea şi, respectiv, înmatricularea societăţii să 
fie respinse. De asemenea, în situaţia în care se constată că fondurile necesare 
pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale în România au fost obţinute prin 
fraudarea legii în statul de origine, autorităţile competente din România au 
obligaţia de a respinge motivat înmatricularea societăţii. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a adăugat faptul că, Senatul, în calitate 
de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din             12 
decembrie 2007, Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, iar 
Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

 De asemenea, domnia sa a adăugat că s-a primit, din partea Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, aviz negativ asupra acestei iniţiative 
legislative. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus 
respingerea prezentei iniţiative legislative. Supusă la vot, propunerea fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
 La punctul 2, în fond,  al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea 

legislativă privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
pentru finanţarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale cu 
capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară  (Pl-x 813/2007). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut o scurtă prezentare a propunerii 
legislative care are ca obiect de reglementare autorizarea Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului (AVAS) de a finanţa cheltuielile privind 
asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat – aflate în 
portofoliul acesteia – care sunt în proces de lichidare voluntară. Potrivit art. 3, 



 3

sumele totale avansate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în 
vederea susţinerii cheltuielilor pentru asigurarea pazei vor fi recuperate în urma 
finalizării procesului de lichidare voluntară. 

 Pentru acurateţea textului şi pentru corelarea cu prevederile legislaţiei în 
domeniu, domnul deputat William Gabriel Brînză a formulat un amendament la 
art.1 al propunerii legislative,. Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, membrii Comisiei au 
formulat un amendament la art.3 al iniţiativei legislative. Supus la vot, 
amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi        o 
abţinere). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus aprobarea propunerii 
legislative, cu amendamentele admise. Supusă la vot, propunerea fost aprobată 
cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 

 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Automobile Craiova S.A. 
( PL-x 51/2008). 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 
vicepreşedinte Constantin Botez, a spus că prezentul proiect de lege doreşte să 
creeze cadrul legal în vederea semnării contractului de             vânzare-
cumpărare de acţiuni la Societatea Comercială Automobile Craiova      - S.A., 
între AVAS şi compania FORD MOTOR COMPANY – SUA. 

 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 
propunerea de  aprobare a prezentului proiect de lege. Propunerea a fost 
aprobata cu majoritate de voturi (o abţinere). 

 
 Şedinţa din data de 20 februarie a continuat cu studiul si dezbaterea 

proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (PLx 765/2007), 
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională (PLx  35/2008), precum şi a proiectului de Lege 
pentru modificarea alin. (4) al art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx  39/13.02.2008). 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 

 
 Şedinţa din data de 21 februarie a continuat cu studiul si dezbaterea 

proiectului de lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor (PLx 765/2007), 
a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 



 4

privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională (PLx  35/2008), precum şi a proiectului de Lege 
pentru modificarea alin. (4) al art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx  39/13.02.2008). 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul asupra acestor 
iniţiative legislative să fie dat în proxima şedinţă a Comisiei. 

 
 

 

 

 PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 
 
                                                             SECRETAR, 

            Cornel POPA 
                             
 
 
                           Consilier parlamentar: 

                                      Anca Chiser 
                                Expert parlamentar 

                                    Alina Ailenei 
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