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PROCES VERBAL 

al 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.  

 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). 
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 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). 

  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 
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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. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a adăugat faptul că textele legale a căror 

inserare se propune creează obligaţii diferite pentru cetăţenii străini în raport cu 

cetăţenii români, sub aspectul procedurii de înmatriculare a societăţilor 

comerciale. O astfel de prevedere ar avea ca efect încălcarea obligaţiilor 

României, stat membru al Uniunii Europene, în materia libertăţii de stabilire (art. 

43-48 din Tratatul de instituire a Comunită ii Europene - TCE). 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a adăugat că evaziunea fiscală, 

fenomen a cărui prevenire sau limitare este vizată de această propunere 

legislativă cunoaşte, deja, în dreptul românesc propria reglementare, Legea     nr. 

241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Totodată, în vederea 

prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, România a încheiat o serie de convenţii 

bilaterale. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a apreciat că, în ceea ce priveşte 

provenienţa ilicită a fondurilor folosite pentru capitalizarea unei societăţi 

comerciale, legislaţia în vigoare prevede mecanismele necesare identificării 

acesteia (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 

cu modificările şi completările ulterioare şi Decizia  Plenului Oficiului Naţional 

de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea 

Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor 

de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru 

entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor 

autorităţi), nefiind necesar un text suplimentar în reglementarea societăţilor 

comerciale. 
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Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a adăugat că, în ceea ce priveşte 

tipul de măsuri propuse de iniţiator pentru îndeplinirea obiectivelor enunţate, 

acestea sunt dificile, dacă nu imposibil, de implementat. 

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, 

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). 
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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. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Constantin Botez, a prezentat pe scurt motivaţiile şi conţinutul 

prezentului proiect de lege.  

Domnia sa a menţionat proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de 

reglementare privatizarea Societăţii Comerciale Automobile Craiova S.A., prin 

vânzarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui 

număr de 13.716.318 acţiuni la această societate către Ford Motor Company.             

 De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, domnul vicepreşedinte Constantin Botez,  a menţionat faptul că prin 

Hotărârea Guvernului nr.37/2007, rectificată, modificată prin Hotărârea 

Guvernului nr.365/2007, Guvernul României a constituit Comisia de privatizare 

a Societăţii Comerciale Automobile Craiova S.A., stabilind în sarcina acesteia 

următoarele atribuţii: pregătirea şi propunerea strategiei de privatizare, alegerea 

procedeelor şi metodelor de privatizare, realizarea întregului proces de 

privatizare a Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A. 

 În aplicarea acestei Hotărâri a Guvernului, Comisia de privatizare, în 

şedinţa din 15.05.2007, a stabilit în unanimitate strategia de privatizare a 

Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A., constând, în principal, în: 
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vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de statul român la această societate prin 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), respectiv de 

72,40316% din capitalul social, metoda de privatizare: negocierea pe bază de 

oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile. 

Reprezentantul AVAS, domnul Constantin Botez a dorit să sublinieze 

faptul că strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Automobile Craiova     - 

S.A. a fost aprobată în Şedinţa Guvernului din data de 16.05.2007. Anunţul de 

vânzare acţiuni a fost publicat în presa internă în data de 18.05.2007 şi în presa 

internaţională în data de 21.05.2007 şi a fost afişat la sediul AVAS şi la sediul 

societăţii comerciale şi pe Internet, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 

stabilită pentru 05.07.2007.  

Urmare a publicităţii făcute, au fost cumpărate două dosare de prezentare, 

de către firmele : FORD MOTOR COMPANY – SUA si GENERAL MOTORS 

AUTOMOTIVE HOLDINGS S.L. – Spania. La data limită pentru depunerea 

ofertelor, stabilită prin anunţul de vânzare, respectiv 05.07.2007, s-a înregistrat o 

singură ofertă de cumpărare depusă de către FORD MOTOR COMPANY      – 

SUA. 

 Reprezentantul AVAS, domnul Constantin Botez a subliniat faptul ca 

schimbările  preconizate prin acest act normativ special ar urma să vizeze, 

printre altele: instituirea unei excepţii de la art. 30 din Legea nr. 137/2002, 

instituirea unei excepţii de la regula conform căreia statul nu răspunde pentru 

prejudicii decurgând din vicii aparente si adoptarea unor dispoziţii în temeiul 

cărora DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA S.A. CRAIOVA /FORD 

MOTOR COMPANY să beneficieze de ajutoare de stat. 

Reprezentantul AVAS, domnul Constantin Botez s-a referit, în continuare 

la impactul macro-economic al proiectului de lege supus dezbaterii, subliniind 

faptul că, prin investiţiile în valoare de 675 milioane de Euro prevăzute a fi 

realizate în 4 ani, FORD MOTOR COMPANY s-a angajat să creeze la Craiova 

o capacitate de producţie pentru un număr de 300 mii de autovehicule 

moderne/an şi 300 mii de motoare/an, corespunzător unor venituri în valoare de 
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2.861 milioane Euro, din care 2.561 milioane Euro realizate din export. Se poate 

aprecia că, în urma deciziei  FORD MOTOR COMPANY de a cumpăra 

acţiunile deţinute de stat la Societatea Comercială „Automobile Craiova” - S.A., 

volumul de investiţii va creşte substanţial la producătorii de componente auto 

români dar şi prin capacităţile care vor fi construite în România de furnizorii 

tradiţionali ai fabricilor de montaj ale companiei FORD 

 Referindu-se in continuare la impactul social al proiectului de lege, 

reprezentantul AVAS, domnul Constantin Botez a subliniat că, prin planul de 

afaceri asumat, investitorul are în vedere nu numai menţinerea numărului de 

personal ci şi creşterea acestuia de la 3.900 în anul 2008 la 7.000 în anul 2011. 

De asemenea, prin angajamentul de integrare a 60% din componentele 

autoturismelor ce se vor produce la Craiova, se poate aprecia că furnizorii de 

componente şi subansamble auto vor beneficia de comenzi ceea ce poate 

conduce la un număr mult mai mare de salariaţi.   

 Referindu-se la impactul asupra mediului al proiectului de lege, 

reprezentantul AVAS, domnul Constantin Botez a spus că, prin programul de 

investiţii asumat, FORD MOTOR COMPANY a prevăzut pentru protecţia 

mediului investiţii în sumă de 2 milioane de Euro pentru realizarea obligaţiilor 

prevăzute în programele de conformare anexe la avizele de mediu pentru 

privatizare. 

 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 abtinere). 
 

 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 
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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 

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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