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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/356 /13.09.2005 

 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  ziua  

de 13 septembrie 2005 
     

 

 Joi, 13 septembrie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2005 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea 

investiţiei Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma 

Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid 

Călăraşi, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 445/03.10.2005) 

   

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind unele 

măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de 

privatizare a societăţilor comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 439/03.10.2005)      

 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. ( PLx 460/ 10.10.2005)   
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4.   Prezentarea ’’Politicii  monetare şi financiare pentru anii 2005-2006’’ 

de către Guvernatorul Băncii Naţionale a României – domnul Mugur Isărescu.                     

 5. Alte probleme curente ale Comisiei. 

           

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Liliana Mitre – director general adjunct, domnul 

Gheorghe Matei - director general, doamna Mara Rîmniceanu – secretar de stat, 

doamna Maria–Elena Anghel - director general adjunct  şi domul  Codrin Ioan 

Vulcu – consilier integrare, Ministerului Economiei şi Comerţului - OPSPI: 

domnul Robert Neagoe – director general, din partea Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: domnul Cătălin Sandu – vicepreşedinte, iar din 

partea Ministerului Integrării Europene – doamna Adriana Şandru – consilier. 

 

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

fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2005 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei Turnătoria de 

tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea 

unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi. 

 La acest punct al ordinii de zi au participat membri Comisiei pentru 

industrii şi servicii, precum şi membri Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare. 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai 

Tudose şi Dan Ioan Popescu. 

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 23 de membri ai 

Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 19 deputaţi, iar din totalul de 

23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

fost prezenţi 23 de deputaţi. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 septembrie 

2005. 
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 Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei 

Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan, 

cât şi mandatarea AVAS de a finaliza proiectul Donasid Călăraşi. 

 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a susţinut faptul că, instituţia pe care o reprezintă a 

preluat, în baza contractului de cesiune de creanţă nr.18/28.06.2002, conform 

Ordonanţei Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru 

recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.342/2002, creanţa Ministerului Finanţelor 

Publice deţinută asupra S.C. SIDERMET S.A.  

 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai susţinut faptul că, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active 

corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la 

care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar 

majoritar şi care se află în proces de privatizare, Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a procedat la valorificarea activului "Turnătorie 

de tuburi din fontă ductilă", prin vânzarea prin negociere directă a acestui activ 

către S.C. AMIDIP S.A. Călan.  

Urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată asumate de către 

cumpărătorul S.C. AMIDIP S.A. Călan prin procesul verbal de negociere directă 

şi în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 

privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă 

ductilă" pe platforma Sidermet Călan, aprobată prin Legea nr.162/2004, s-a 

demarat procedura de executare silită a S.C. AMIDIP S.A.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că, Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de 

presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan reglementează 

procedura de dizolvare şi lichidare a S.C. AMIDIP S.A., precum şi modalitatea 

de vânzare a activelor reprezentând aportul în natură al S.C. SIDERMET S.A. la 

constituirea S.C. AMIDIP S.A. Călan. Conform prevederilor acestei ordonanţe 

de urgenţă, A.V.A.S. urmează să vândă, în cadrul executării silite, bunurile 

urmăribile care se cuvin din lichidarea S.C. Amidip S.A. Călan asociatului S.C. 

Sidermet S.A. Călan, precum şi utilajele aferente Turnătoriei de tuburi de 

presiune din fontă ductilă către investitorul străin PIPE PRODUCTS  Gmb 

Germania. 

Valorificarea creanţelor deţinute de A.V.A.S. asupra celor două societăţi 

mai sus menţionate şi, implicit, punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de 

tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan, a fost 

amânată până la această dată datorită declanşării procedurii falimentului S.C. 

SIDERMET S.A. Călan precum şi a discuţiilor purtate pentru vânzarea prin 

negociere directă a turnătoriei de tuburi de presiune din fontă ductilă către 

investitorul nominalizat prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2004.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că, utilajele aferente 

"Turnătoriei de tuburi de presiune din fontă ductilă" urmau să fie vândute de 

către A.V.A.S. în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2004, respectiv către investitorul străin PIPE PRODUCTS 

GmbH Germania sau către o societate comercială constituită în baza Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, având ca asociat unic PIPE 

PRODUCTS GmbH Germania. Investitorul străin a nominalizat în acest sens 

Societatea Comercială AMITECH DUCTILE S.R.L. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai menţionat faptul că, în urma procedurilor 

organizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pentru 
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vânzarea activului "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă", 

investitorul străin PIPE PRODUCTS GmbH, prin S.C. AMITECH DUCTILE 

S.R.L., a refuzat achiziţionarea acestui activ la preţul şi în condiţiile prevăzute 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2004.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a spus faptul că, având în vedere că prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.3/2004, A.V.A.S. este obligată să vândă prin 

negociere directă, în condiţiile stabilite, numai către investitorul nominalizat în 

acest sens, procedura de valorificare a acestor active este blocată. Pentru 

deblocarea acestei situaţii, este necesară modificarea prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2004, în sensul autorizării A.V.A.S. de a proceda la 

vânzarea activelor aparţinând S.C. SIDERMET S.A. Călan şi S.C. AMIDIP S.A. 

Călan, prin procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai spus faptul că, finalizarea procedurilor de 

valorificare a activelor aparţinând S.C. SIDERMET S.A. Călan şi S.C. AMIDIP 

S.A. Călan, va determina dezvoltarea investiţiilor în zonă, prin atragerea de 

capital privat român sau străin, şi totodată posibilitatea creării de noi locuri de 

muncă. Neadoptarea urgentă a unui act normativ având ca obiect modificarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 va avea drept 

consecinţă amplificarea problemelor economice şi sociale  în zona Călan. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că,  faţă de S.C. SIDERCA S.A. 

Călăraşi, A.V.A.S. are o dublă calitate: aceea de acţionar, (pachetul de 81,51% 

de acţiuni deţinute, iniţial, de fosta APAPS) precum şi aceea de creditor (creanţe 

preluate de fosta AVAB).  

La data de 23 iunie 2000, urmare cererii introductive de faliment 

formulată de Banca Comercială Română, S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi a intrat 
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în procedura prevăzută de Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării 

judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.  

Având în vedere faptul că S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi este o societate cu 

capital majoritar de stat, în cadrul procesului de administrare a participaţiilor 

statului, a fost gândită o strategie menită să repună în funcţiune fluxul viabil al 

societăţii (în primul rând a modulului tehnologic performant existent la S.C. 

SIDERCA S.A., format din oţelăria electrică, dotată cu cuptor tip EBT, agregat 

de rafinare a oţelului în oală – LF şi turnare continuă şi din laminorul de profile 

grele şi şină), prin constituirea unei societăţi mixte, în baza prevederilor art.50 

din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a  mai menţionat faptul că, prin 

Hotărârea Guvernului nr.225/2001 privind instituirea procedurilor speciale de 

supraveghere financiară a Societăţii Comerciale "Siderca" - S.A. Călăraşi, 

societate comercială cu capital majoritar de stat, a fost instituită procedura 

specială de supraveghere financiară a S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi, pe o 

perioadă de trei ani. Ca urmare, procedura falimentului a fost suspendată în 

temeiul art.129 din legea nr.64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, care 

stipula că "exerciţiul acţiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute 

în prezenta lege se suspendă faţă de debitorii – societăţi comerciale cu capital 

majoritar de stat – pentru care Guvernul a instituit sau va institui proceduri 

speciale de supraveghere financiară, pe perioada cât aceasta se află sub 

incidenţa acestor proceduri".  

Prin Hotărârea Guvernului nr.158/2004 pentru prelungirea termenului 

prevăzut la art.1 din Hotărârea Guvernului nr.225/2001 privind instituirea 

procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societăţii Comerciale 

"Siderca" - S.A. Călăraşi, societate comercială cu capital majoritar de stat, 

termenul de 3 ani pentru care fusese instituită procedura supravegherii financiare 

prin Hotărârea Guvernului nr.225/2001 a fost prelungit cu un an, respectiv până 

la data de 14.02.2005.  
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Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a arătat faptul că, programul de restructurare, în 

perioada supravegherii financiare, a avut ca principal obiectiv repunerea în 

funcţiune a modulului tehnologic modernizat, prin crearea unei noi societăţi, 

care să preia şi să exploateze oţelăria electrică si laminorul de profile grele şi 

şină, precum şi utilităţile aferente, necesare funcţionării acestora – generic 

denumit "Proiectul DONASID". Capitalul social al S.C. DONASID S.A., 

echivalent cu 10 milioane Euro, la înfiinţare, urma să se constituie prin 

participarea S.C. SIDERCA S.A. cu aport în natură, şi a AFV ACCIAIERIE 

BELTRAME SpA cu aport în numerar, astfel încât, părţii române să-i revină 

30% din acţiuni, iar investitorului strategic 70%.  

Perioada de supraveghere financiară a S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi s-a 

încheiat la data de 14.02.2005, dată la care suspendarea procedurii falimentului a 

încetat de drept prin implinirea termenului de suspendare. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai arătat faptul că, în data de 14 februarie 2005, 

Tribunalul Călăraşi a dispus repunerea pe rol a cauzei ce formează obiectul 

dosarului nr. 30/F bis/2000 privind falimentul debitoarei SC SIDERCA S.A. 

Datorită unor complicaţii juridice intervenite în situaţia S.C. SIDERCA S.A. 

Călăraşi, finalizarea proiectului DONASID nu a fost posibilă. S.C. SIDERCA 

S.A. Călăraşi a suferit, pe perioada programului de supraveghere financiară, o 

serie de executări silite declanşate de creditorii privaţi ai societăţii, fapt ce a 

împiedicat efectuarea aporturilor în natură ale S.C. SIDERCA S.A. Călăraşi la 

capitalul S.C. DONASID S.A. Călăraşi precum şi achiziţionarea ulterioară de 

către S.C. DONASID S.A. a altor active importante din proprietatea S.C. 

SIDERCA S.A.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că, Societatea FI.AB S.R.L. 

Italia, care a participat iniţial la constituirea S.C. DONASID S.A. Călăraşi 

(societate al cărei acţionar era Antonio BELTRAME) a cesionat acţiunile 

deţinute, actualul acţionar fiind SIPROFER AG Elveţia.  
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În a doua jumătate a lunii februarie, reprezentanţii companiei TENARIS 

SILCOTUB S.A. Zalău, s-au adresat A.V.A.S. pentru a-şi prezenta intenţia de a 

prelua acţiunile firmei SIPROFER AG Elveţia, acţionar majoritar în S.C. 

DONASID S.A.  

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai menţionat faptul că, discuţiile purtate de 

A.V.A.S. cu reprezentanţii Grupului TENARIS au avut ca obiect cunoaşterea 

tuturor obligaţiilor asumate în procesul de privatizare a S.C. SIDERCA S.A. 

Călăraşi prin constituirea S.C. DONASID S.A. şi, în particular, a identificării 

soluţiilor pentru finalizarea proiectului şi punerea în funcţiune a platformei 

industriale Călăraşi cât mai curând posibil.  

Având în vedere particularităţile procesului de constituire a S.C. DONASID 

S.A. (faptul că la proiectul de constituire a societăţii s-a angajat, iniţial, 

compania italiană AFV Acciaierie Beltrame SpA, dar constituirea efectivă a S.C. 

DONASID S.A. a fost efectuată cu o altă societate, respectiv FI.AB SRL, Italia, 

acţiunile deţinute fiind, ulterior, cesionate succesiv până au ajuns în proprietatea 

SIPROFER AG), Grupul TENARIS a considerat necesară încheierea unui 

contract de novaţie între toate părţile implicate în privatizare, respectiv 

A.V.A.S., SIPROFER AG şi S.C. SIDERCA S.A., din care să rezulte cu claritate 

transferul obligaţiilor ce reveneau acţionarului majoritar al S.C. DONASID S.A. 

şi valoarea angajamentelor asumate, obligaţii ce trebuie respectate de 

SIPROFER AG.  

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului, domnul vicepreşedinte Cătălin Sandu a  precizat că, în acest scop, a fost 

redactat un proiect de contract de novaţie, care include toate angajamentele 

financiare asumate în procedura de privatizare a S.C. SIDERCA S.A. şi 

constituire a S.C. DONASID S.A. conform prevederilor art.50 din Legea 

nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Semnarea Contractului de novaţie şi, implicit, repunerea în funcţiune a 

S.C. DONASID S.A. va avea un impact benefic semnificativ, determinând 
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îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale din zona Călăraşi. Având în vedere 

falimentul S.C. SIDERCA S.A., se preconizează că, pe parcursul dezvoltării 

proiectului S.C. DONASID S.A., se vor crea noi locuri de muncă prin repunerea 

în funcţiune a  parcului industrial.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a arătat faptul că, o dovadă a intenţiei Grupului 

TENARIS de restructurare şi optimizare a afacerilor S.C. DONASID S.A. sunt 

măsurile deja întreprinse în acest sens: pe parcursul lunii mai 2005, Grupul 

TENARIS a sprijinit financiar S.C. DONASID S.A. în efectuarea unor plăţi 

reprezentând datorii ale societăţii către creditori privaţi sau bugetari (furnizori 

etc.) în valoare de 11.081.000 Euro; S.C. DONASID S.A. (cu sprijinul financiar 

al Grupului TENARIS) a cumpărat echipamente noi în valoare de 6.900.000 

Euro, din care au fost achitaţi deja 3.500.000 Euro ca avans iar valoarea totală a 

programului de investiţii până la sfârşitul acestui an va fi de 8.400.000 Euro. 

Începând cu data de 30 mai 2005 a început un program de specializare a 

personalului S.C. DONASID S.A. inclusiv prin schimburi de personal în 

vederea specializării, între S.C. DONASID S.A. şi două societăţi afiliate 

Grupului TENARIS (Dalmine Italia şi S.C. Silcotub S.A. Zalău). 

Finalizarea proiectului DONASID depinde de încheierea contractului de 

novaţie propus prin prezentul proiect de act normativ. Încheierea acestui contract 

reprezintă, de altfel, o condiţie suspensivă în contractul de vânzare-cumpărare de 

acţiuni încheiat între SIPROFER A.G. Elveţia şi Grupul TENARIS.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a precizat faptul că, neadoptarea acestui act 

normativ ar fi avut drept consecinţă imposibilitatea reluării activităţii S.C. 

DONASID S.A. Călăraşi fapt ce ar fi agravat situaţia socială în zona Călăraşi, cu 

atât mai mult cu cât S.C. SIDERCA S.A. este în procedură de faliment. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2005 pentru modificarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiţiei 

Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan 

şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi, în 

forma adoptată de Senat. 

 

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

fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de 

urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 

societăţilor comerciale. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

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

membri ai Comisiei. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 27 

septembrie 2005. 

 Proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării 

obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul corelării prevederilor acestui act normativ cu 

ansamblul reglementărilor aplicabile societăţilor comerciale. 

  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a arătat faptul că, la privatizarea societăţilor 

comerciale cu capital majoritar de stat, pe lângă intenţia statului de a obţine 

venituri importante pentru bugetul statului din vânzarea pechetelor de acţiuni, s-

a avut în vedere şi asumarea de către investitoii români şi străini a unor obligaţii 

de natură a asigura o dezvoltare durabilă a societăţilor comerciale privatizate. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a mai arătat faptul că, prin contractele de 
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privatizare, cumpărătorii pachetelor majoritare de acţiuni şi-au asumat obligaţii 

privind efectuarea investiţiilor de dezvoltare a societăţilor comerciale, a 

investiţiilor pentru protecţia mediului în vederea alinierii proceselor tehnologice 

la standardele europene precum şi cu privire la asigurarea protecţiei sociale a 

angajaţilor, mai ales în zonele cu o rată ridicată a şomajului. În acest context a 

apărut necesitatea reglementării măsurilor pe care statul, prin instituţia implicată 

în privatizare le poate lua în vederea urmăririi respectării obligaţiilor asumate de 

către cumpărători prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, motiv pentru 

care a fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de 

urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a 

societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.506/2002, cu modificările ulterioare. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a menţionat faptul că, termenul ’’control 

postprivatizare’’ a fost deseori interpretat ca o intervenţie  a statului în domeniul 

privat, motiv pentru care este necesară înlocuirea acestuia cu ’’monitorizarea 

postrivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la 

societăţile comerciale’’. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, domnul 

vicepreşedinte Cătălin Sandu a precizat faptul că, prin prezenta ordonanţă, se are 

în vedere, pe de o parte, abrogarea expresă a acelor dispoziţii care pot avea 

impact anticoncurenţial, respectiv art.16 ali.(2), (3), şi (4) şi art.17 din 

Ordonanţa Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării 

obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, iar 

pe de altă parte, corelarea prevederilor acestui act normativ cu ansamblul 

reglementărilor aplicabile societăţilor comerciale. 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene, doamna consilier 

Adriana Şandru şi-a exprimat dorinţa de a adresa o întrebare membrilor 

Comisiei. 

Preşedintele Comisiei domnul Mihai Tudose i-a reamintit reprezentantului 

Ministerului Integrării Europene, că se află în faţa unei comisii a Camerei 
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Deputaţilor, Cameră decizională în cazul acestui proiect normativ, membrii 

Comisiei fiind cei care adresează întrebări şi aşteaptă explicaţiile din partea 

iniţiatorilor. 

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene a menţionat faptul că, nu 

există probleme de fond privind armonizarea legislaţiei la criteriile Uniunii 

Europene şi, de asemenea, nu are obiecţii faţă de amendamenele la proiectul de 

lege adoptat de Senat. 

In urma insistenţelor membrilor comisiei de a-şi exprima întrebarea, 

reprezentantul Ministerului Integrării Europene, dorea să o adreseze membrilor 

Senatului, celor care adoptaseră amendamentele respective. 

 

Membrii comisiei i-au adus, din nou, aminte reprezentantului Ministerului 

Integrării Europene, că se află în faţa unei comisii a Camerei Deputaţilor iar nu a 

Senatului, iar aceasta nu şi-a mai formulat întrebarea. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună spre dezbatere şi 

adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a 

executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor 

comerciale cu amendamentele admise şi respinse. 

             

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind 

reglementarea unor măsuri financiare. 

 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

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

membri ai Comisiei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 octombrie 

2005. 
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 Proiectul de lege are ca obiect promovarea unor măsuri financiare având 

ca finalitate îndeplinirea unor obligaţii externe, recuperarea unor creanţe, crearea 

posibilităţii pentru Fondul Naţional de Preaderare să efectueaze plăţi pentru 

finanţarea costurilor neeligibile, pentru asigurarea cofinanţării din bugetul de 

stat, aferente contribuţiei financiare nerambursabile a Comunităţii Europene şi 

din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, prevedirea acordării de noi 

împrumuturi, de la Trezoreria Statului către întreprinderi de stat ca urmare a 

Angajamentului Stand by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar 

Internaţional, îmbunătăţirea activităţii de consultanţă fiscală. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a precizat faptul că, Secţinea 1 din cadrul Capilolui I al 

prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, la data aderării, statul român va 

avea calitatea de contributor la bugetul Uniunii Europene, în conformitate cu  

prevederile Tratatului de Aderare a Romîniei la Uniunea Europeană. Una din 

resursele bugetului comunitar o constituie contribuţia asupra producţiei de zahăr 

şi izoglucoză. În consecinţă, România are obligaţia de a institui un sistem de 

calcul, colectare şi control asupra acestei contribuţii. 

Pentru funcţionarea corectă a politicii agricole comune, a fost necesară 

organizarea comună a pieţei în sectorul  zahărului şi izoglucozei. 

În cadrul acestei organizări este introdus un sistem de cote pentru 

producţia de zahăr şi izoglucoză, care permite asigurarea de o manieră corectă şi 

eficientă a plăţii integrale a costurilor de lichidare, a surplusurilor rezultate din 

raportul între producţia comunitară şi consum, chiar de către producători şi 

respectarea obligaţiilor asumate de Comunitate în temeiul acordurilor încheiate 

cu Organizaţia Mondială a Comerţului. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a mai precizat faptul că, Secţinea a 2-a din cadrul Capilolui I 

al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, în vederea acoperirii riscurilor 

financiare care decurg din garantarea de  către stat a împrumuturilor contractate 

de persoane juridice de la instituţii creditoare precum şi din împrumuturile 

contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, Ministerul 
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Finanţelor Publice constituie fondul de risc. În cadrul împrumuturilor externe 

garantate de stat sau subîmprumutate, Ministerul Finanţelor Publice plăteşte în 

calitate de garant sau împrumutat, din fondul de risc, la termenele scadente, 

contravaloarea în lei a sumelor în valută necesare în vederea rambursării 

împrumutului, plăţii dobânzii, comisioneor şi a altor costuri aferente 

împrumuturilor externe, în aczul în care beneficiarii de împrumuturi externe 

garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate nu pot asigura 

integral sau parţial sumele datorate. Aceştia transmit Ministerul Finanţelor 

Publice o cerere de plată şi probează în scris, cu documente justificative, 

respectiv extrase de cont bancare din ziua precedentă, declarând pe propria 

răspundere, cu cel puţin 10 zile calanderistice înainte de data scadenţei la extern, 

asupra lipsei disponibilităţilor băneşti necesare achitării sumelor scadente. 

Debitelor rezultatate din plata către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor 

de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente creditelor 

externe, precum şi din plata comisioanelor la fondul de risc li se aplică 

reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale, 

urmând ca recuperarea acestora să se efectueze de organele fiscale competente. 

De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 

secretar de stat Mara Rîmniceanu a menţionat faptul că, Secţinea a 3-a din cadrul 

Capilolui I al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, Fondul de 

Contapartidă este constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor 

economice nerambursabile, oferite Guvernului României, începând cu anul 

1990, de guvernele unor donatori externi (Uniunea Europeană, Guvernul 

Confederaţiei Elveţiene, Guvernul SUA, Guvernul Japoniei), sub forma unor 

programe de import, precum şi de asistenţă financiară, în scopul sprijinirii unor 

sectoare importante ale economiei româneşti. 

Având în vedere faptul că unii beneficiari ai împrumuturilor efectuate în 

cadrul proiectelor derulate prin Fondul de Contapartidă, au datorii restante la 

plata sumelor cuvenite acestui fond, pentru recuperarea creanţelor rezultate 

Ministerul Finanţelor Publice trebuie să apleleze la dispunerea de măsuri pentru 

încasarea obligatorie a acestora. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a mai menţionat faptul că, Secţinea a 4-a din cadrul Capilolui 

I al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, în baza Hotărârii Guvernului nr. 

850/1999, în anul 2002 Ministerul Sănătăţii a încheiat cu  Volksbank România 

S.A. acordul de împrumut nr. 7122/2002, precum şi contractul de execuţie de 

lucrări cu firma Siemens. Lucrările trebuiau finalizate până la sfârşitul anului 

2004, dar din motive obiective şi subiective, termenul nu a fost respectat. 

Deoarece contractul de execuţie este încă în derulare, iar din valoarea 

împrumutului (64,8 milioane EUR) nu s-au utilizat până în prezent decât 11,8 

milioane EUR, pentru finalizarea lucrărilor de execuţie este necesară prelungirea 

valabilităţii de utilizare a împrumutului, precum şi modificarea Scrisorii de 

garanţie emisă de Ministerul Finanţelor Publice. 

Legislaţia actuală, respectiv Legea datoriei publice nr.313/2004, nu mai 

permite emiterea garanţiilor guvernamentale pentru instituţiile publice (centrale 

şi locale), decât dacă rambursarea împrumutului se efectuează din surse proprii. 

Ministerul Sănătăţii nu dispune de resurse proprii, ci numai de alocaţii anuale de 

la bugetul de stat. Pe de altă parte, nu este reglementată juridic speţa în care o 

garanţie emisă anterior poate fi modificată ulterior apariţiei Legii nr. 313/2004, 

precum şi finalizarea documentaţiei aferente unor acte normative privind 

garantarea împrumuturilor angajate de instituţiile publice centrale, care şi-au 

produs parţial efecte în perioada anterioară, dar continuă să şi la producă şi în 

perioada următoare, antrenând anumite costuri suplimentare, în cazul de faţă 

comisionul de rearanjament. 

Din considerentele expuse mai sus, pentru a se putea achita comisionul de 

rearanjament, condiţie pentru extinderea valabilităţii împrumutului acordat de 

firma Volksbank România S.A. şi a se putea asigura finalizarea lucrărilor la 

Spitalul Colţea, a fost necesară introducerea unei secţiuni speciale în prezentul 

act normativ. În acest mod, Ministerul Sănătăţii va putea dispune de fondurile 

necesare reabilitării Spitalului Colţea şi va putea îmbunătăţi calitatea serviciilor 

de sănătate oferite populaţiei în cadrul acestei unităţi sanitare. 

 15



Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a precizat faptul că, Secţinea 1 din cadrul Capilolui II al 

prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, prin propunerea de modificare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernui nr.63/1999 cu privire la gestionarea 

fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 

precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea 

nr.22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se urmăreşte crearea 

posibilităţii pentru Fondul Naţional de Preaderare: de a efectua plăţi pentru 

finanţarea costurilor neeligibile (diferenţe de curs valutar, costuri bancare, etc.) 

ocazionate de implementarea programelor SAPARD şi ISPA mediu; de a efectua 

plăţi pentru asigurarea confinanţării din bugetul de stat aferentă contribuţiei 

financiare nerambursabile a Comunităţii Europene în cadrul programelor Phare, 

ISPA mediu; precum şi efectuarea de plăţi din fondul pentru indisponibilităţi 

temporare în cadrul programelor Phare şi SAPARD. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a mai precizat faptul că, Secţinea a 2-a din cadrul Capilolui II 

al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, în conformitate cu prevederile 

art.4 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernui nr.249/2000 privind constituirea 

şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.382/2002, din fondul special pentru produse petroliere 

va fi acoperită suma de 12.733 mld. lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 

de 507,3 mil. USD calculat la cursul valutar de 25.100 leu/dolar şi preluată la 

datoria publică, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernui 

nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.32/1999, cu modificările ulterioare. 

Se propune completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernui nr.249/2000 

privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.382/2002, în vedera 

reglementării destinaţiei sumelor care exced datoriei publice interne  creată în 

baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernui nr.72/1997. 
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Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a menţionat faptul că, Secţinea a 3-a din cadrul Capilolui II al 

prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, art.1 ali.2 pct.10 din Legea 

nr.122/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernui nr.119/2001 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul 

Siderurgic ,,Sidex’’ – S.A. Galaţi, se referă la plata unei dobânzi anuale de 

7,24% plus o marjă de 1% aplicată numai asupra plăţilor pe care le va efectua 

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, începând cu 1 ianuarie 2005, 

în cadrul creditului extern contractat de Societatea Comercială Combinatul 

Siderurgic ,,Sidex’’ – S.A. Galaţi de la Banque Nationale de Paris. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a mai menţionat faptul că, Secţinea a 4-a din cadrul Capilolui 

II al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, prin Legea nr.468/2004 pentru 

ratificarea Aranjamentului Stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul 

Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea 

Primului – Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 

2004, şi decizia Consiliului Executiv al Fondul Monetar Internaţional, din 7 iulie 

2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 

2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, România şi-a 

asumat la cap.III lit.B pct.20 amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernui 

nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 

statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul prevenirii acordării de noi împrumuturi de la 

Trezoreria Statului către întreprinderile de stat. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a precizat faptul că, Secţinea a 5-a din cadrul Capilolui II al 

prezentei Ordonanţe a Guvernului prevede că, Legea nr.297/2004 privind piaţa 

de capital nu cuprinde nici o prevedere expresă cu privire la pragul de deţinere 

de către o persoană a acţiunilor emise de către societăţile de investiţii financiare 

rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private. Astfel, pragul de 

deţinere a acţiunilor de către o persoană a rămas, până în prezent, la toate cele 
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cinci societăţi de investiţii financiare, de 0,1% potrivit satutelor sau actelor 

constitutive, după caz.  

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a  mai precizat faptul că, Secţinea a 6-a din cadrul Capilolui II 

al prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, Ordonanţa Guvernului 

nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările ulterioare, 

stabileşte cadrul legal şi modalităţile de finanţare a acestei activităţi. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a  menţionat faptul că, Secţinea a 7-a din cadrul Capilolui II al 

prezentei Ordonanţe a Guvernui prevede că, prin Ordonanţa Guvernului 

nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.609/2003, cu modificările 

ulterioare, la secţiunea XIII a fost reglemetată emiterea scrisorilor de confort. 

Astfel, conform actului normativ sus menţionat, Ministerul Finanţelor Publice 

împreună cu alte ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale 

coordonatoare ale activităţilor economice au fost autorizate să emită scrisori de 

confort. După intrarea în vigoare a acestei Ordonanţe, o serie de instituţii 

finanţatoare au solicitat Ministerului Finanţelor Publice, ca împreună cu alte 

ministere, să emită scrisori de confort în scopul susţinerii finanţării unor 

proiecte, al căror beneficiar erau fie companii fie chiar ministerele respective. 

Prin emiterea acestor scrisori de confort, Guvernul şi-a asumat sprijinul pentru 

îndeplinirea obligaţiilor financiare în conformitate cu contractele de finanţare, 

prin asumarea unor obligaţii de diligenţă. 

Având în vedere faptul că, din analiza dispoziţiilor Capitolului 1, 

Secţiunea a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr.10/2005 privind reglemetarea unor 

măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.146/2005, 

se constată că prevederile cuprinse în alin.(3) al art.13 nu sunt corelate cu 

dispoziţiile art.13 alin.(1) şi art.17 alin.(3), prin urmare se propune abrogarea 

alin.(3) al art.13 din actul normativ sus menţionat. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat că, art. 49 alin.(3) din 

Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privid cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr.324/2003 

prevedea că ,, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni finanţate de 

programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, în 

cuantum minim de 0,8% din P.I.B., asigurându-se, în perioada următoare, o 

creşere a acestota în concordanţă cu tendinţele înregistrate în ţările din Uniunea 

Europeană’’. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare prevede că ,, Art. 49 

alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privid cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea 

nr.324/2003, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006’’. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce fondurile pentru 

cercetarea ştiinţifică şi pentru dezvoltarea tehnologică nu mai există. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna secretar de stat 

Mara Rîmniceanu a  spus că, aceste fonduri alocate cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice, în valoare de 16.500 miliarde lei, ar reprezenta un efort 

bugetar în plus. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu unanimitate de voturi  ca proiectul de lege 

să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă pezentarea ’’Politicii  

monetare şi financiare pentru anii 2005-2006’’ de către Guvernatorul Băncii 

Naţionale a României – domnul Mugur Isărescu. 

Domnul Guvernator Mugur Isărescu şi-a început prezentarea cu 

menţionarea, pe scurt, a concluziilor acesteia şi anume că evoluţia cursului de 

schimb a monedei naţionale şi a reformelor monetare din România atât din 

prezent cât şi din viitor nu sunt atipice, ele fiind deja înregistrate în ţările aflate 

cu câţiva paşi înauintea noastră, cum ar fi Polonia, Cehia sau Ungaria. 
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O a doua concluzie este că evenimenmtele prin cate trecem nu sunt lipsite 

de riscuri, iar Banca Naţională a României este pregătită să le trateze cu maximă 

atenţie şi professionalism. 

In acest moment rezerva naţională a României este excedentară. Dacă s-ar 

adăuga şi rezerva in aur, acest excedent s-ar mări şi mai mult, mai ales că 

valoarea aurului a crescut în ultima vreme. Lucrurile nu sunt scăpate de sub 

control, ele se vor regal în timp, aceasta nefiind aşa cum spune la inceput, un caz  

tipic. 

Rezerva imobilă a Băncii naţionale este în acest moment de 4 miliarde 

euro, fiind folosită pentru a limita creditele în valută, la care se adaugă 1 miliard, 

un milliard si hjumătate obţinut din privatizările reuşite în ultimii ani. 

Situaţia financiară pe plan extern a ţării noastre a fost favorizată şi de 

creşterea credibiltăţii României ca urmare a intrării în structurile NATO. 

Şi celelelate ţări din jurul nostrum au fost, după intrarea in NATO, 

inundate de capitalul străin. 

După cum se poate observa din graficele prezentate, unele ţări au 

înregistrat în perioada 1995-2000 si 4 cicluri de creşetere+descreştere a cotatiei 

monedei naţionale fată de euro.  

Acelaşi fenomen se poate observa şi în România, unde in perioada ianuari 

2001 si până în andoua jumătate a anului 2002 a avut loc o deprecuiere de 7% a 

monedei naţionale. Pentru a lua numai cazul Poloniei, aici deprecierea a fost 

mult mai puternică. De asemenea, o anumită influenţă a avut-o şi liberalizarea 

contului de capital. Aceasta este o măsură absolut necesară. La sfârşitul anului 

2003 au avut loc o serie de negocieri cu FMI care au eterminat oarecare tensiuni 

in cadrul UE. Autorităţile de la Bruxe3lles au solicitat României incadrarea in 

normle UE de liberalizare atât a circulaţiei forţei de muncă cât şi a capitalurilor, 

solicitând de asemenea, ca orice liberalizare să fie discutată mai întâi cu 

structurile UE.S-a obţinut o amânare a acestei liberalizări8 a capitalurilor pentru 

aprilie 2005, liberalizare care permite capitalurilor să se plimbe dintr-o ţară 

înalta. Această liberalizare prezintă şi avantajul de a aduce capital ieftin, dar şi 

abundenţă de capital. 
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Problema României, din acest punct de vedere nu este lipsa banilor, ci 

lipsa unor proiecte credibile si a unor manageri care să dea credibilitate acestor 

proiecte. 

Intr-un decalog pozitiv, nu banii se situează pe primele locuri, ci 

capacitatea managerială, pregătirea profesională, seriozitatea, increderea, 

cerdibilitatea perosoanei respective. Pe ultimele locuri se află banii, deoarece, în 

momentul în care sunt întrunite celelalte puncte, banii, fondurile finaciare vor 

veni si ele cu siguranţă.  

In continurae, Guvernatorul Băncii Naţionale a făcut o amplă 

caracetrizare a evoluţiei pietii financiare si valutare din ţara noastră, comparative 

cu evolutiile similare din Ungaria, Polonia, Cehia, prezentând, prin sliduri, 

aceste evoltii in ultima decadă. 

   
 PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
  
                Consilier: 
                 Anca Chiser 
                   
                  Expert: 
                 Graziella Segărceanu
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