
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/373 /11.10.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţei Comisiei din  zilele de 

10 şi 11 octombrie 2006 

 

Marţi,  10 octombrie 2006 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind 

modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru 

întărirea disciplinei contractuale,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx 684/18.09.2006). 

  

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind 

organizarea activităţii comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 649/11.09.2006). 

 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările comisiei.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Economiei şi Comerţului: doamna Magdalena Niculescu - director general 

departamentul  de legislaţie, reprezentanţii ai Ministerului de Finanţe Publice: 

domnul Ciprian Badea – director şi doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu 

precum si reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: 

domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte. 

 

  La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

în fond a proiectului de Lege privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea 

nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale,  

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 684/18.09.2006). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al 

art.4 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei 

contractuale, cu modificările ulterioare, în sensul eliminării prevederii 

referitoare la termenul de graţie de 30 de zile de la scadenţa contractului, acordat 

în favoarea debitorului. 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu a afirmat că prin Legea nr.469/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a stabilit unele măsuri privind 

întărirea disciplinei contractuale. Astfel că, la acea etapă a dezvoltării economiei 

de piaţă, măsurile luate au produs efecte, impunând operatorilor economici o 

anumită conduită în desfăşurarea activităţilor economice. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu a spus că datorită dificultăţilor create  de  blocajul  

financiar, legiuitorul a prevăzut în cuprinsul art.4 alin.(1) din Legea nr.469/2002 

un termen de graţie de 30 de zile de la scadenţă, în favoarea debitorilor. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu a menţionat că în urma schimbărilor structurale 

intervenite după anul 2002, producătorii de energie au suportat consecinţele 

întârzierilor la plata facturilor. Astfel, debitorii au beneficiat de termene de 

graţie de 30 de zile de la plata facturilor.  

Domnia sa a mai menţionat că în acest mod plăţile s-au făcut cu mare 

întârziere, respectiv 45 de zile, uneori şi mai mult. Datorită acestei prelungiri a 

termenului de plată s-au acumulat dobânzi şi penalităţi calculate de către 

furnizori creditorilor în special pentru lucrările de investiţii cu termene urgente 

de livrare şi plată. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu a subliniat că această situaţie a condus la 

acumularea unor datorii, dobânzi şi penalităţi de întârziere către Ministerul 

Finanţelor Publice, datorită imposibilităţii rambursării la scadenţă a unor rate la 

credite externe garantate de statul român. De asemenea, această prevedere a 

generat o situaţie preferenţială pentru marii consumatori din industrie, prin 

amânări nejustificate la plată. 

Domnia sa a mai subliniat că în aceste condiţii s-a impus eliminarea 

prevederii privind termenul de graţie de 30  de zile, în scopul normalizării 

plăţilor către toţi operatorii economici. Prin plata efectuată de către debitori cu 

celeritate, la termenul scadent prevăzut în contract, se va putea limita 

acumularea de pierderi, dobânzi şi penalităţi calculate, la rândul lor, de către 

furnizorii societăţilor creditoare. În acest sens circuitul comercial se va  
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îmbunătăţi, lăsând la alegerea părţilor contractuale posibilitatea acordării unui 

termen de graţie. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice,  domnul director 

Ciprian Badea a afirmat că susţine prezentul proiect de lege. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că există două tipuri de 

contracte în acest caz,  unul în care o parte a contractului este reprezentată de 

stat şi un al doilea tip, între două persoane juridice.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai afirmat că susţine forma 

adoptată de Senat. 

Domnul deputat Petru Lakatos a formulat un amendament la articolul 

unic, înlocuind sintagma ,, …… începând cu prima zi de după data scadenţei’’ 

cu sintagma ,, …… începând cu prima zi lucrătoare  de după data scadenţei’’.  

Acest amendament a fost aprobat de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu a spus că este de acord cu amendamentul formulat 

de domnul deputat Petru Lakatos.  

 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea de dezbatere pe articole a proiectului de lege. Propunerea a fost 

aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de lege, 

care a fost aprobat  cu unanimitate de voturi.  
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul unic al 

proiectului de lege cu un amendament admis, acesta  fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de lege în 

integralitate, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   

 

În urma dezbaterii, membrii comisie au hotărât, cu unanimitate de  

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare 

proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.469/2002 

privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, în forma adoptată 

de Senat, cu un amendament admis. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond a propunerii legislative privind organizarea activităţii comisiilor care se 

ocupă de privatizarea activelor statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 649/11.09.2006). 

 

Prezenta  propunere legislativă are ca obiect de reglementare organizarea 

activităţii comisiilor care se ocupă de privatizarea activelor statului, în sensul 

instituirii interdicţiei ca din comisiile de privatizare a activelor statului să poată 

face parte miniştrii, secretarii de stat, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 

judeţene, primarii şi viceprimarii, precum şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei 

membrilor acestor comisii între 100 şi 1000 lei pe lună. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu şi reprezentantul Ministerului Finanţelor 

Publice, doamna şef serviciu Lucica Diaconescu, au afirmat că susţin punctul de 

vedere al Guvernului. 
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a susţinut că adoptarea acestei iniţiative 

legislative nu este susţinută de Guvern deoarece  în art. 1 al prezentei iniţiative 

legislative nu a fost avută în vedere stabilirea unei situaţii de incompatibilitate 

între funcţiile de ministru, secretar de stat, preşedinte şi vicepreşedinte al 

consiliului judeţean, primar şi viceprimar şi calitatea acestor persoane de 

membri în comisii de privatizare. Pentru realizarea acestei intenţii de 

reglementare ar trebui să se aibă în vedere şi efectuarea unei intervenţii 

legislative asupra legislaţiei de drept comun în domeniul privatizării, sau 

completarea cadrului legal în materie de incompatibilităţi. În ceea ce priveşte 

comisiile de privatizare a căror activitate a fost reglementată prin dispoziţii la 

nivel de lege şi este în curs de desfăşurare, comisiile având ca membri 

persoanele aflate în funcţiile enumerate la art. 1 din iniţiativa legislativă, se 

consideră necesar ca prezenta propunere să cuprindă dispoziţii tranzitorii. 

Domnia sa a mai afirmat că în ceea ce priveşte propunerea de stabilire a 

limitelor între care poate fi fixată suma de bani acordată ca indemnizaţie pentru 

membrii consiliilor de privatizare, se consideră că este contrară scopului declarat 

de iniţiatori, anume prevenirea corupţiei. Stabilirea unor indemnizaţii între 

limitele propuse nu este de natură să încurajeze desfăşurarea activităţii de 

privatizare. Informaţiile, de cele mai multe ori de natură confidenţială, la care au 

acces membrii unor astfel de comisii determină necesitatea unei motivaţii 

financiare suplimentare pentru membrii comisiei, alături de alte raţiuni legate de 

importanţa atât a procesului de privatizare, cât şi a societăţii în cauză pentru 

economia naţională. 

Domnia sa a spus că în ceea ce priveşte prevederile art. 3, în sensul că      

,,Orice prevederi contrare se abrogă’’ sunt insuficiente şi pot pune în 

imposibilitate de funcţionare unele comisii de privatizare ale unor  societăţi 

importante pentru economia românească.  
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a  afirmat că este de acord cu 

prevederile art. 2 din prezenta propunere legislativă care prevede ca 

indemnizaţia membrilor comisie de privatizare a activelor statului să fie 

simbolică. 

Domnul deputat Emil Moldovan a afirmat că este inacceptabil faptul că 

milioane de oameni  au salarii  foarte mici, în timp ce indemnizaţiile miniştrilor 

ajung la  2.000 de euro pe lună. Domnia sa a menţionat faptul că în aceste 

comisii de privatizare este nevoie de specialişti, dar că aceştia ar trebui sa fie 

plătiţi simbolic.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a  dorit să îşi ceară scuze în 

numele colegilor  de partid, care nu au fost prezenţi în calitate de iniţiatori la 

lucrările comisiei pentru susţinerea prezentei propuneri. A menţionat că 

iniţiativa legislativă este generoasă şi că umple un gol în sistemul legislativ, care 

permitea crearea unor abuzuri. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a propus retragerea iniţiativei 

legislative în vederea iniţierii unei propuneri legislative mult mai cuprinzătoare 

care să clarifice dacă miniştrii şi alţi demnitari pot sau nu să facă parte din 

comisia de privatizare a activelor statului. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a fost de acord cu propunerea 

domnului vicepreşedinte de a retrage iniţiativa legislativă, afirmând că în prezent 

nu există un corp al experţilor în domeniul privatizării şi a propus ca noua 

propunere legislativă să aibă în vedere şi acest aspect. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a afirmat că nu susţine această 

propunere legislativă. Domnia sa şi-a motivat această opinie afirmând că art.1 

abordează problema incompatibilităţii, deşi există o lege în acest sens, iar art.2 

face referire la diminuarea masivă a drepturilor celor care fac parte din comisia 

de privatizare a activelor statului, acest nivel de salarizare nefiind unul normal. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că susţine punctul de vedere 

al domnului vicepreşedinte Aurel Vainer şi a propus avizarea negativă a 

propunerii legislative deoarece că aceasta trebuie îmbunătăţită. 

Domnul deputat William Brânză a propus ca doi sau trei membrii ai 

comisiei, desemnaţi prin vot, să fie prezenţi în comisia de privatizare a activelor 

statului, fără  să  fie  remuneraţi, deoarece  membrii  Comisiei   pentru   politică 

economică, reformă şi privatizare ar trebui să ştie ce se discută şi la nivel înalt, 

precum şi cine stabileşte nivelul acelor indemnizaţii. 

 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea de respingere a iniţiativei legislative. Propunerea a fost aprobată 

cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. 

  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisie, s-a hotărât, cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor, RESPINGEREA propunerii 

legislative privind organizarea activităţii comisiilor care se ocupă de privatizarea 

activelor statului. 

  

La punctul 3 al ordinii de zi au fost înscrise alte probleme curente ale 

activităţii comisiei. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că în prezent există un 

scandal redat de mass-media legat de disproporţiile foarte mari între preţurile de 

privatizare şi despăgubirile acordate de stat. În ziarul Bursa din data de 

06.10.2006 a fost publicat un articol în legătură cu privatizarea uzinelor Faur 

S.A., Republica S.A. şi Reşiţa S.A. şi a modului în care au fost stabilite 

despăgubirile acordate de către stat foştilor proprietari. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că  a fost întrebat de către 

ziarişti dacă există posibilitatea ca în cadrul Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizări să aibă loc audierile factorilor de decizie care au stabilit 

valoarea acestor privatizări. 

Membrii comisiei au stabilit ca în data de 17.10.2006, ora 14.00 să fie 

invitaţi la lucrările comisiei domnul Sebastian Vlădescu - Ministrul Finanţelor 

Publice, domnul Răzvan Orăşanu – Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului şi domnul Alexandru Păunescu -  Preşedintele Consiliului de 

Supraveghere a Fondului Proprietatea  pentru a prezenta: punctele de vedere 

referitoare la discrepanţele dintre sumele obţinute de statul român în urma unor 

privatizări şi valoare despăgubirilor obţinute de foştii proprietari, ale căror 

bunuri care au fost confiscate în urma procesului de naţionalizare al fostului stat 

comunist, cu referiri la cele trei societăţi Faur, Republica şi C.S. Reşiţa;  modul 

de constituire al Fondului Proprietatea; precum şi demersurile legate de iniţiativa 

legislativă de întocmire a unui nou cod al privatizărilor din ţara noastră. Prezenţa 

reprezentanţilor instituţiilor mai sus menţionate, precum şi a documentelor 

explicative fiind necesare în dezbaterile parlamentare din cadrul comisiei. 

 

Membrii comisiei au mai stabilit ca în data de 18.10.2006, ora 10.00 să 

fie invitat la lucrările comisiei  Ministrul Economiei şi Comerţului, domnul 

Codruţ Şereş, pentru a aduce lămuriri în ceea ce priveşte Strategia de securitate 

energetică a ţării noastre, precum şi pentru a prezenta proiectul de lege pentru 

trecerea din proprietatea privată a  statului în proprietatea publică a statului a 

S.C. Romgaz S.A.. Prezenţa reprezentantului MEC precum şi a documentelor 

explicative referitoare la modul de abordare a privatizărilor din domeniul 

energetic, în special cele din domeniul resurselor energetice primare, fiind 

necesare în dezbaterile din cadrul comisiei. 

Invitaţiile oficiale urmează a fi transmise tuturor instituţiilor mai sus 

menţionate. 
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Miercuri, 11 octombrie 2006 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative 

privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.        (Plx 

369/2006).  

 

2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.              

( Plx 536/2006).  

 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

           

 
 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

 
           Experţi:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
                Nicoleta Ghencian 
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