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 Marţi, 9 noiembrie 2004 
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 
privind privatizarea Societăţii Comerciale ''Roman'' - S.A. Braşov şi constituirea 
parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale ''Roman'' S.A.  (PL.669/ 
08.11.2004). 

 
2.  Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a petrolului 
''PETROM'' S.A., Bucureşti (PL.x 672/ 08.11.2004). 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome '' 
Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi'' la 
Compania Naţională '' Administraţia Porturilor Maritime''- S.A. Constanţa (PLx 
646/ 08.11.2004). 

 
4.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Ghenoiu Radu – consilier juridic.   
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii 
Comerciale ''Roman'' - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe 
platforma Societăţii Comerciale ''Roman'' S.A. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2004. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a arătat  

că acest act normativ cuprinde reglementări pentru  redresarea economică şi 
restructurarea SC ROMAN S.A. Braşov şi ale filialelor acesteia în vederea 
privatizării, precum şi pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor 
bugetare ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. 

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului a spus că dispoziţiile acestei legi se consideră a fi necesare şi de maximă 
importanţă pentru accelerarea unei privatizări a unei mari societăţi comerciale cu 
un număr însemnat de filiale şi, ca atare, cu o capacitate industrială sporită, fiind 
încă apreciată ca prezenţă activă pe piaţa externă cât şi cea internă. Gradul 
scăzut de încărcare al capacităţilor, lipsa unui control riguros al costurilor de 
producţie, costurile ridicate aferente creditelor contractate atât pentru investiţii 
cât şi pentru capitalul de lucru, coroborate cu un nivel ridicat al fiscalităţii 
justifică întreprinderea unor măsuri urgente de redresare economică a S.C. 
ROMAN S.A. BRAŞOV. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a 
subliniat faptul că această iniţiativă nu se abate de la principiile generale ale 
reglementărilor din domeniul privatizării, fundamentându-se pe principiile : 
accelerării procesului de privatizare şi reconsiderării datoriilor societăţilor 
comerciale având ca efecte sporirea atractivităţii ofertei de privatizare şi 
îmbunătăţirea componentei sociale. 
          În urma dezbaterii, membrii Comisiei  au hotărât, cu  26 de voturi  
pentru şi 2 voturi împotrivă, ca proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale 
''Roman'' - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii 
Comerciale ''Roman'' S.A. , să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului 
Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 
2004. 
 

La  punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă   dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Naţionale a petrolului ''PETROM'' S.A., Bucureşti. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2004. 
          În urma dezbaterii, membrii Comisiei  au hotărât, cu  26 de voturi  
pentru şi 2 voturi împotrivă, ca  proiectul de Lege privind unele măsuri pentru  
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privatizarea Societăţii Naţionale a petrolului ''PETROM'' S.A., Bucureşti, să fie 
avizat în forma adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2004. 
 

La  punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea 
nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome '' Administraţia Zonei Libere 
Constanţa Sud şi a Zonei Libere Basarabi'' la Compania Naţională '' 
Administraţia Porturilor Maritime''- S.A. Constanţa. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2004. 
 În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu  24 de voturi  

pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere, ca  proiectul de Lege pentru 
modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei 
Autonome '' Administraţia Zonei Libere Constanţa Sud şi a Zonei Libere 
Basarabi'' la Compania Naţională '' Administraţia Porturilor Maritime''- S.A. 
Constanţa, să fie avizat în forma adoptată de Senat în şedinţa din 27 octombrie 
2004. 

  
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                            SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar, 
                  Graziella Segărceanu
   
             

 3


	Proces verbal

