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Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi, 25 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru completarea

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Miercuri, 26 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” – S.A.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru
modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” – S.A.

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 25 martie 2003
Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru politică economică, reformă

şi privatizare şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de
domnul preşedinte Ioan Bâldea.                  

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiilor, domnii senatori:
Dumitru Codreanu şi Viorel Matei, în calitate de iniţiatori şi din partea
Administraţiei Domeniilor Statului: domnul Corneliu Popa – director general.
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 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului.

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au  fost sesizate
în fond, în comun, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice a dezbătut în şedinţa din 18 martie 2003 acest proiect de lege şi a
întocmit un raport preliminar iar, la rândul său, Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare a dezbătut iniţiativa legislativă în data de 20
martie 2003 şi a întocmit un raport preliminar, urmând ca în această şedinţă cele
două comisii să pună de acord amendamentele aflate în divergenţă.

După prezentarea făcută de reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului, au
luat cuvântul din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, deputaţii: doamna Lucia Cornelia Lepădatu, domnul Dan Radu
Ruşanu, domnul Iuliu Vida şi domnul  Mihai Tudose. 

Domnii deputaţi au fost de părere că: 1) o lege nu se poate aplica retroactiv,
deci, dacă terenurile care fac obiectul vechilor contracte de concesiune nu mai
rămân în proprietatea statului, atunci, conform prevederilor constituţionale aceste
contracte trebuiesc reziliate; nu se poate trata unitar toate categoriile de
cumpărători şi oricum ar trebui încurajaţi investitorii care au urmărit dezvoltarea
agriculturii faţă de cei care au urmărit doar câştigul; luna martie nu este o perioadă
prielnică pentru a acorda concesionări pe 49 de ani, în condiţiile în care ADS nu
cunoaşte, încă, situaţia reală a terenurilor agricole pe care le are în patrimoniu. De
asemenea, domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a subliniat faptul că ADS-ul în
cadrul contractelor de concesionare pe care le încheie impune condiţii foarte dure
cumpărătorilor, care dacă nu sunt onorate conduc la rezilierea contractelor.

Reprezentantul Agenţiei Domeniilor Statului a spus că nu toate primăriile
au trimis situaţia la zi cu privire la acordarea titlurilor de proprietate astfel încât, în
acest moment ADS-ul nu cunoaşte încă situaţia reală a terenurilor agricole pe care
le are în patrimoniu.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente.
Din numărul total de 31 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică,

reformă şi privatizare au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan,
Puwak Hildegard Carola, Gheorghe Marin şi Cazan Leonard.  

Din numărul total de 32 deputaţi ai Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi toţi domnii
deputaţi.



3

Miercuri, 26 martie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu. 

La primele  două puncte ale ordinei de zi au fost înscrise dezbaterea şi
avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru
relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” –
S.A. şi, dezbaterea avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru
modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” – S.A.

Inainte de începerea dezbaterilor domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu i-a
informat pe membri comisiei cu privire la adresa primită din partea Autoritaţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin care se solicită
comisiei reprogramarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege referitoare la
“Combinatul Siderurgic Reşiţa” – S.A., S.C. RAFO Oneşti – S.A. şi la
S.C.Combinatul Siderurgic “SIDEX” – S.A. Galaţi, pentru perioada 7-12 aprilie
2003, datorită faptului că în perioada 22 martie - 07 aprilie 2003 domnul ministru
Ovidiu Muşetescu efectuează o deplasare în străinătate.

Datorită lipsei iniţiatorului la lucrările comisiei, conform regulamentului
Camerei Deputaţilor, dezbaterile asupra celor două proiecte de lege vor fi
reprogramate pentru o şedinţă viitoare.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola, Gheorghe Marin şi Cazan Leonard.  

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu  

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar,
Alina Cristina Hodivoianu
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