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 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. 

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.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat proiectul de lege 
arătând urgenţa adoptării acestui proiect de lege. 
 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. 
 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. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie dacă modul de privatizare a societăţii "Tutunul 
Românesc" – S.A. s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a spus că AVAS-ul 
a comandat efectuarea unei investigaţii financiare firmei internaţionale PriceWaterHouse 
Coopers, de verificare a procedurii de privatizare şi a criteriilor de privatizare precum şi, 
provenienţa fondurilor din care se face plata societăţii 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. 
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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 se referă la ajutorul de stat ce va fi acordat 
societăţii "Tractorul UTB"– S.A. Braşov.  

Au avut amendamente la acest proiect de lege domnii deputaţi: Gheorghe Marin şi 
Vasile Bran. 

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

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

Doamnii deputaţi au 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. 

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. 

 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. 
 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
 
  
                

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                                Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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