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Ordinea de zi a prevăzut dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind  
aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării 
judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii.   
           La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Finanţelor Publice: 
domnul director general Gheorghe Matei.  
           Domnul director general Gheorghe Matei a arătat că proiectul de lege aflat în 
dezbatere are în vedere modificarea legislaţiei privind falimentul instituţiilor de credit 
pentru asigurarea armonizării cu prevederile Directivei 2001/24/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001. 
          Doamna deputat Hildegard Puwak a menţionat că este prima dată când la un 
proiect de lege vizând alinierea la legislaţia comunitară este prezentat un tabel 
comparativ pentru stabilirea concordanţelor şi definirea aspectelor care necesită 
modificări. 

Domnul director general Gheorghe Matei a precizat că amendamentele 
formulate de Senat sunt analizate, în prezent, împreună cu Banca Naţională a 
României pentru a se stabili încadrarea în tabelul de concordanţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea proiectului de Lege privind  
aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării 
judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit, în forma adoptată de Senat sub rezerva 
luării în considerare, la dezbaterea în fond, a punctului de vedere al Băncii Naţionale a 
României. 

 Miercuri,  28 aprilie 2004 
 

Ordinea de zi a inclus dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.  
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii.   
          La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

                                   a) Ministerului Economiei şi Comerţului - OPSPI: domnul   
                         director general Robert Neagoe; 
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                     b) Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea  Participaţiilor  
                        Statului: domnul director general Bogdan Stănescu şi doamna 
                        consilier juridic Magda Constantinescu; 

                         c) Ministerului Finanţelor Publice: doamna şef serviciu Lucica 
                             Diaconescu.   

     Proiectul de lege, care a fost prezentat de domnul  director general Robert 
Neagoe, are ca obiect îmbunătăţirea unor aspecte ale reglementărilor privind procesul 
de privatizare. 
           Acesta  a arătat că este necesară modificarea articolelor referitoare la atragerea 
de investiţii prin parteneriat public-privat pentru corelarea cu dispoziţiile Ordonanţei  
Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. 
            De asemenea, se impune completarea cadrului legislativ referitor la vânzarea 
acţiunilor filialelor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi pentru 
vânzarea acţiunilor către asociaţii salariaţi. 
               În continuare, au fost dezbătute şi votate amendamentele depuse la Comisie.  
               În urma dezbaterii, Comisia  a hotărât, cu unanimitate de  voturi, ca proiectul 
de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, să 
fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele 
admise. 
              Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus, iar Comisia a aprobat,  o 
ordine de zi suplimentară, pentru data de joi 29 aprilie, care să includă proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind 
privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara, primit în data de 
27.04.2004, în procedură de urgenţă, sub nr.PL249/2004 şi cu  termen data de 29 
aprilie a.c. 
 

             Joi, 29 aprilie 2004 
 

 Ordinea de zi a prevăzut dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara.  

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membrii. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus amânarea dezbaterii de pe 

ordinea de zi, deoarece nu a existat timpul minim necesar pentru formularea de 
amendamente. 

   Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterii a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida  
    
 
 
                             Expert parlamentar 
                                Olga Tutoveanu 
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