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 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea în  procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind 
măsuri de diminuare a arieratelor din economie, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (PLx 382/2004). 
 2.  Dezbaterea şi avizarea în  fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi 
comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, aflate în dificultate, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 245/2004). 
 3. Dezbaterea şi avizarea în  fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale 
"Tractorul UTB" – S.A. Braşov,  (PL 469/2003). 
 4. Dezbaterea şi avizarea în  fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
331/2004). 
  5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 membri.   
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii  Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Victor Dimitriu – vicepreşedinte, 
Ministerului Finanţelor Publice: doamna Lucica Diaconescu –şef serviciu, 
doamna Silvia Pătrăşcoiu – şef serviciu şi domnul George Drăghici - expert, 
Ministerului Economiei şi Comerţului: doamna Eufemia Musat – şef serviciu. 
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în  
procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din 
economie.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  14 iunie 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 
proiectul de lege precizând faptul că, urgenţa adoptării acestui proiect de lege se 
desprinde din necesitatea stringentă de reducere imediată a arieratelor, de 
aplicarea urgentă a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice şi 
financiare şi de crearea cadrului general care va permite statului, în calitatea sa 
de investitor prudent în economia de piaţă, să analizeze fiecare caz în parte pe 
baza programelor de restructurare. De asemenea, urgenţa rezultă şi din  
necesitatea finalizării procesului de privatizare a celor două societăţi de 
distribuţie a gazelor naturale şi a celor două societăţi de distribuţie a energiei 
electrice, în conformitate cu angajamentele asumate. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a propus aprobarea proiectului de lege, în 
forma adoptată de Senat. 
 Cu 27 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă a fost avizat proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în  
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 
pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul 
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în 
dificultate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2004. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că proiectul de lege are ca obiect instituirea unor măsuri pentru finalizarea 
privatizării a trei societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, respectiv Societatea 
Comercială "UCMR" – S.A. Reşiţa, Societatea Comercială "Rodipet" – S.A. 
Bucureşti şi Societatea Naţională "Tutunul Românesc" – S.A. Bucureşti, măsuri 
constând preponderent în acordarea unor înlesniri fiscale – scutiri totale sau 
parţiale de plată ori eşalonări la plată a obligaţiilor bugetare restante. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
precizat că, pentru Societatea Naţională "Tutunul Românesc" – S.A. prezenta 
ordonanţă prevede scutirea de la plată a creanţelor bugetare neîncasate între data 
de 1 ianuarie 2003 şi până la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, 
taxe, contribuţii, orice alte venituri bugetare, precum şi a celor reprezentând 
totalitatea creanţelor proprii şi a celor provenite din credite bugetare gestionate 
de APAPS, cu excepţia contribuţiilor individuale ale salariaţilor care se 
eşalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni. 
 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că în privinţa 
modului de privatizare a societăţii "Tutunul Românesc" – S.A., are mari rezerve 
şi, în consecinţă va vota împotrivă. 
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 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că privatizarea acestei societăţi a fost subiect de primă pagină a ziarelor, unde se 
făceau speculaţii că operaţiunea de privatizare are legătură cu acţionarul 
minoritar, care este în spatele acestei afaceri. In continuare, reprezentantul 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a prezentat modul în care s-a 
desfăşurat procesul de privatizare precizând faptul că, AVAS-ul a comandat 
efectuarea unei investigaţii financiare firmei internaţionale PriceWaterHouse 
Coopers. Această investigaţie a constat în verificarea procedurii de privatizare şi 
a criteriilor de privatizare precum şi, provenienţa fondurilor din care se face 
plata societăţii precum şi dacă investitorul are legătură cu acţionarul minoritar al 
lui SNTR. După efectuarea investigaţiei financiare firma PriceWaterHouse 
Coopers a redactat un raport în care a consemnat faptul că nu s-au găsit nereguli 
cu privire la privatizarea societăţii. 
 De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului a spus că, în prezent, se derulează şi controlul Curţii de Conturi asupra 
modului de realizare al privatizării societăţii SNTR, urmând ca săptămâna 
viitoare să se dea raportul cu concluziile asupra controlului efectuat de  această 
instituţie. 
 Cu 28 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost avizat proiectul de lege, în 
forma adoptată de Senat. 
 

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în  
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" – S.A. Braşov. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a  
prezentat proiectul de lege precizând faptul că, iniţiativa conţine şi prevederi cu 
privire la restructurarea datoriilor restante ale societăţii către bugetul de stat, 
bugetele asigurărilor de stat şi de sănătate, bugetele locale, furnizori de utilităţi 
precum şi de către APAPS cum şi unele scutiri de plată a dobânzilor, majorărilor 
de întârziere şi penalităţi de orice fel aferente obligaţiilor restante. 

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului a spus că, în timpul derulării primei proceduri de privatizare, firma 
LANDINI SpA – Italia şi-a manifestat intenţia de a prelua Societatea Comercială 
"Tractorul UTB"– S.A. Braşov. După eşuarea încercării de privatizare APAPS a 
început tratativele cu firma italiană în scopul cumpărării de către aceasta a 
societăţii "Tractorul UTB". 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că firma LANDINI a semnat contractul de cumpărare în luna decembrie a.c. însă 
nu au intrat încă în posesia societăţii "Tractorul UTB", deoarece aşteaptă să se 
rezolve prin ordonanţă de guvern şi clauzele promise de AVAS cu privire la 
ajutorul de stat ce constă în restructurarea datoriilor restante ale societăţii către 
bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat şi de sănătate, bugetele 
locale, furnizorii de utilităţi, precum şi de către APAPS cum şi unele scutiri de 
plată a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi penalităţi de orice fel aferente 
obligaţiilor restante. 
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In continuare, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului a spus că investitorul italian este foarte serios, face parte din grupul 
ARGO, specializat în producţia de maşini şi unelte agricole, în anul 2002 grupul 
înregistrând o cifră de afaceri de 831 milioane euro. De asemenea, investitorul 
italian a spus că la Tractorul trebuie să crească productivitatea muncii, în prezent 
un număr de 6000 salariaţi  producând  50 de tractoare pe an în timp ce italieni 
de la LANDINI produc 100 de tractoare pe an cu un număr de 300 salariaţi. 
Totodată, investitorul italian a promis că va menţine un număr de 3200 de 
salariaţi şi de asemenea a dat garanţii că salariul acestora nu se va schimba 
pentru perioada de timp cuprinsă în clauza contractuală. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a avut un amendament la art. 3 
alin. (1) lit. c) şi a propus introducerea unui articol nou, după art. 8, respectiv art. 
81 care cuprinde 5 alineate. 

Cu 28 voturi pentru şi un vot împotrivă au fost aprobate amendamentele 
domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

Domnul deputat Vasile Bran a avut amendament la art. 3 propunând 
completarea cu alineatul 8, astfel încât prevederile ordonanţei de acordare a 
ajutorului de stat să fie incidente şi asupra societăţilor comerciale – fiice – 
desprinse din societatea mama, "Tractorul UTB", care face obiectul prezentului 
proiect de lege. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că societăţile desprinse din "Tractorul UTB", care au fost deja privatizate şi care 
oricum nu au obiect de activitate specific de construcţie de maşini, respectiv 
tractoare, nu mai pot beneficia prin reactualizare, de prevederile prezentei 
ordonanţe deoarece acestea au fost privatizate la vremea respectivă conform 
legislaţiei în vigoare la acea dată. 

Amendamentul domnului deputat Vasile Bran a fost respins, cu 1 vot 
pentru şi 28 voturi împotriva acestui amendament. 

Doamna deputat Hildegard Puwak a dorit să facă precizarea că la art. 8 
alin. (2), conform recomandărilor Consiliului Concurenţei, ar trebui să fie 
prevăzut faptul că ajutorul de stat, conform legislaţiei în vigoare, trebuie 
notificat de consiliu, care poate să aprobe sau nu acest ajutor, după verificarea 
îndeplinirii criteriilor specifice de către ajutorul de stat cerut. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că s-a notificat deja Consiliul Concurenţei, care va trebui să verifice dacă 
ajutorul de stat corespunde criteriilor stabilite de legislaţia în domeniu. 

Doamna deputat Hildegard Puwak a precizat că în anul 2003 la Bruxelles 
s-a discutat despre acest caz, LANDINI, în care ajutorul de stat trebuia acordat 
cu autorizaţia Consiliului Concurenţei, conform Protocolului nr. 2 din Tratatul 
de Asociere, şi care nu fusese încă notificat. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus 
că s-a notificat Consiliul Concurenţei, AVAS-ul dorind să rezolve această 

 4



problematică a ajutorului de stat, pentru ca investitorul italian să poată să preia 
societatea Tractorul, şi să i se transfere efectiv dreptul de proprietate. 

Cu 28 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost aprobat proiectul de lege, cu 
amendamente. 
 

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în  
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 mai 2004. 
 In data de 15.06.2004 a fost întocmit raportul nr. 252 cu privire la acest 
proiect de lege. 
 La şedinţa în plen a Camerei Deputaţilor din data de 24.06.2004 s-a 
hotărât retransmiterea raportului la Comisie pentru un raport suplimentar, având 
în vedere apariţia unor aspecte noi care au fost aduse la cunoştinţa comisiei, 
ulterior. 
 Doamna deputat Lucia-Cornelia Lepădatu a avut un amendament la art. 
13 prin care s-a propus introducerea unui punct nou 81, după punctul 8. 
 In unanimitate a fost aprobat amendamentul doamnei deputat Lucia-
Cornelia Lepădatu. 
 In urma rediscutării, în unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu 
amendamentul doamnei deputat Lucia-Cornelia Lepădatu. 
 
 La punctul 5 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii 
comisiei, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin le-a prezentat membrilor 
comisiei programul de lucru al comisiei din perioada 23-26 august 2004, din 
timpul vacanţei parlamentare. Comisia poate să-şi desfăşoare activitatea, timp de 
4 zile, în timpul vacanţei parlamentare (1 iulie – 31 august 2004), conform 
Hotărârii aprobate de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, transmis 
comisiei cu adresa nr. 51/488/23.06.2004. 
                

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                               Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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