
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/206/1.06.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

30, 31 mai  şi 1 iunie 2006 

 

 

 Marţi,  30  mai  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi reexaminarea în fond, în procedură de urgenţă, a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

202/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale 

Loteria Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., 

precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul 

acestora, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 210/2006). 

 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru 

completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

425/2006). 
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3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de 

leasing şi societăţile de leasing, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(Plx 316/2006). 

   

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul  Ion Busuioc – director general, reprezentantul 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Elena Andrei - 

director, reprezentantul Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A.: 

domnul Dan Docan – director general, domnul deputat Mihai Sandu-Capră – 

iniţiator, iar din partea Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România: domnul 

Ioan Ban– consilier, domnul Adrian Dodită – secretar general şi domnul Bogdan 

Apahidean – preşedinte.  

 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea 

Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a 

Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea 
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actelor normative care reglementează regimul acestora, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 210/2006). 

    

    Proiectul de lege vizează, pe de o parte, aprobarea strategiilor de 

privatizare a celor două companii şi, pe de altă parte, modificarea actelor 

normative care reglementează regimul acestora în vederea corelării cu strategiile 

propuse. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a anunţat plenul Comisiei că, nefiind 

nici un reprezentant al celor două ministere iniţiatoare ale proiectului de lege, 

propune respingerea acestuia. În cazul în care Guvernul va insista pentru această 

iniţiativă, va concepe o altă ordonanţă de urgenţă. De asemenea, domnul 

preşedinte Mihai Tudose a făcut propunerea să fie transmisă o recomandare 

guvernului, ca cele două societăţi să fie tratate distinct, ele fiind complet diferite. 

Domnul preşedinte şi-a motivat propunerea prin faptul că toate demersurile către 

cele două ministere au fost în van, nici unul dintre acestea nemanifestând nici în 

scris nici verbal vreun interes pentru susţinerea vreunei forme a acestui proiect 

legislativ. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat faptul că efectele acestei 

ordonanţe de urgentă şi-au făcut deja efectele, în special pentru procentul de 

20% care a plecat spre Fondul Proprietatea. Domnia sa a subliniat în continuare 

faptul că, atât timp cât cele două ministere nu s-au pus de acord, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare poate aviza favorabil proiectul 

legislativ în ceea ce priveşte baza acestui proiect şi anume procentul de 20%, 

urmând ca pentru procentele de 5 respectiv 7 % să fie respins.  Din punctul 

domniei sale de vedere ar fi o mare greşeală dacă s-ar respinge acest proiect 

legislativ. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a răspuns argumentând că, dacă această 

ordonanţă de urgenţă tot şi-a făcut efectele, acest proiect legislativ poate fi 

înlocuit cu altul în care aceste societăţi să fie înlocuite cu altele, aflate în 
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portofoliul AVAS, pentru a se menţine procentul de 20% pentru constituirea 

Fondului Proprietatea. O altă idee vehiculată „pe piaţă” a fost şi alocarea a 20% 

din profitul societăţilor, iar această idee ar putea fi preluată de guvern. De 

asemenea, domnul preşedinte a subliniat ideea că în expunerea de motive, 

iniţiatorul susţine că se impune crearea cadrului legislativ necesar dar nu spune 

nimic de ce se impune acest lucru, considerând aceasta ca pe o idee unanim 

acceptată. Domnia sa a mai repetat încă o dată, propunerea sa, de respingere a 

acestui proiect. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a dorit să îşi exprime punctul de vedere 

conform căruia această ordonanţă de urgenţă nu şi-a făcut efectele deoarece, 

conform reglementărilor în vigoare, în ceea ce priveşte Fondul Proprietatea, 

există obligaţia de a se lista societăţile care îl compun, aprioric. Comisia este 

pusă în faţă propuneri de a aviza favorabil alocarea a 7% către angajaţii 

societăţii, pensionari şi actuali angajaţi, dar nu se ştie cum vor fi alocaţi aceşti 

7%, şi anume cât va lua un pensionar care a lucrat  40 de ani în această societate 

şi cât va lua o persoană angajată de curând. Domnia sa a subliniat faptul că va 

achiesa la propunerea domnului preşedinte Mihai Tudose.  

Domnul deputat Gabriel Sandu a subliniat faptul că această iniţiativă, 

odată respinsă de către Comisie, va merge în plen în forma propusă de iniţiator, 

iar plenul poate să nu fie de acord cu propunerea de respingere a Comisiei şi va 

dezbate forma propusă iniţial. Domnia sa a atras atenţia, din nou, asupra 

consecinţelor importante ale acestei respingeri. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a dorit să sublinieze că domnia sa se simte 

deranjat atât ca om cât şi ca deputat de modul în care este tratată Comisia. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a prezentului proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu 17 voturi 

pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere. 

 



 5

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere să 

propună plenului Camerei Deputaţilor RESPINGEREA proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru 

aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – 

S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru 

modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora. 

 

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 de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 

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

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 425/2006). 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să exprime scuzele Preşedintelui 

AVAS, domnul Răzvan Orăşanu. care participă la un  program mai amplu care 

le face imposibilă participarea la lucrările Comisiei şi, având în vedere 

colaborarea tradiţional bună cu AVAS, nu poate fi suspectat de lipsă de respect 

faţă de comisie. Domnul preşedinte a dat cuvântul în continuare reprezentantului 

AVAS doamna Elena Andrei. 

 

Reprezentantul AVAS, doamna director Elena Andrei,  a făcut o scurtă 

prezentare a proiectului de lege, insistând asupra faptului că se vor înlătura 

presiunile sociale de pe procesul de privatizare precum şi pe faptul că prin 

această iniţiativă legislativă vor putea fi restituite sumele pentru utilităţi ale 

societăţilor comerciale care sunt în portofoliul AVAS, cunoscând faptul că 

acestea au probleme grave financiare şi nu sunt la fel de active ca la începutul 

activităţii lor. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a subliniat faptul că a fost trimis 

Comisiei şi Avizul Consiliului legislativ prin care se atestă faptul că această 

iniţiativă legislativă nu poate  fi inclusă în categoria ajutoarelor de stat. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul unic al  

proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât, cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea 

articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei 

Deputaţilor, în forma adoptată de Senat. 

 

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

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 316/2006). 

 

 Prin această iniţiativă legislativă se urmăreşte eliminarea confuziilor 

existente între cele două tipuri de leasing (financiar şi operaţional), recapitularea 

societăţilor de leasing pentru a putea face faţă concurenţei societăţilor similare 
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din Uniunea Europeană, precum şi consolidarea pieţei de leasing şi încurajarea 

investiţiilor în echipamente şi utilaje. 

 

 Domnul deputat Mihai Sandu-Capră, în calitate de iniţiator, a făcut o 

scurtă prezentarea a propunerii legislative. 

  

Domnul deputat Mihai Sandu-Capră, în calitate de iniţiator, a afirmat că în 

ceea ce priveşte piaţa de leasing din România, aceasta a înregistrat în ultimii ani 

o creştere semnificativă, de la 202,9 milioane Euro în 1999 la 1,4 miliarde Euro 

în 2003 şi circa 1,8 miliarde în 2004. 

Domnul deputat Mihai Sandu-Capră, în calitate de iniţiator, a menţionat 

că prin modificările propuse la Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 republicată, 

se urmăreşte o mai mare apropiere a legii de practica internaţională din domeniu. 

Aşa cum rezultă din cea de-a Doua Directivă de coordonare bancară de la Basel, 

operaţiunile de leasing constituie una din principalele activităţi financiare, 

alături de managementul portofoliului, constituirea depozitelor, acordarea 

creditelor şi transferul banilor. Aceasta conferă dreptul băncilor centrale din 

unele ţări membre UE să monitorizeze activitatea de leasing, să emită norme de 

funcţionare şi îndrumare a societăţilor de leasing. 

Referitor la obiectul contractului, acesta a fost definit cuprinzător, 

deschizând noi opţiuni actorilor de pe această piaţă. 

Domnul deputat Mihai Sandu-Capră, în calitate de iniţiator, a subliniat că 

prezenta iniţiativă legislativă se justifică prin faptul că permite societăţilor de 

leasing din România să se recapitalizeze începând cu anul 2005, pentru a putea 

face faţă concurenţei societăţilor similare din UE şi totodată să se elimine 

confuziile existente între cele două tipuri de leasing, financiar şi operaţional, dar 

şi majorarea capitalului social minim deţinut de acestea. Luând în considerare şi 

tendinţele existente pe plan european, aceste propuneri de modificare a cadrului 

legal vor duce la consolidarea pieţei de leasing, la încurajarea investiţiilor prin 
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leasing pentru echipamente şi utilaje, astfel încât industria leasing-ului să-şi 

aducă o mai mare contribuţie la dezvoltarea economiei reale din România. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să mulţumească Comisiei pentru 

timpul primit pentru a se pune de acord cu Ministerul Finanţelor Publice şi a 

adresat rugămintea ca observaţiile Ministerului  Finanţelor Publice să fie 

considerate ca amendamentele sale. 

 

Domnul vicepreşedinteAurel Vainer a dorit să ştie cum va uşura acest 

proiect legislativ accesul la piaţa de leasing a societăţilor comerciale, pentru că, 

se ştie că leasingul este o formă prin care se poate aduce progres tehnic, înnoirea 

tehnologiilor. 

 

Domnul deputat Mihai Sandu-Capră în calitate de iniţiator, a spus că acest 

proiect legislativ este în concordanţă cu cea de-a doua directivă de la Bassel, si 

desigur in concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. 

 

Domnul deputat Bogdan Pascu a dorit să ştie dacă acest proiect se află în 

concordanţă cu proiectul viitorului Cod Fiscal, aflat deocamdată, în faza de 

proiectare. 

 

Domnul deputat Mihai Sandu-Capră, în calitate de iniţiator, a răspuns 

afirmativ, cu certitudine. 

Pe parcursul dezbaterilor domnii deputaţi au formulat amendamente. 

Unele amendamente au fost retrase de domnii deputaţi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
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  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 1, alineatul (1), 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 La articolul 1, alineatul (11) domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus 

un amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 1, alineatul (2), 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

  

 La articolul 2, litera c), domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 2, litera d), 

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 3, acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 4, acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 La articolul 5, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 
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  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 La articolul 6, alineatele (1) şi (2), domnul deputat Gabriel Sandu a 

propus un amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 La articolul 7 doamna Graţiela Iordache a propus un amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind respins cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 7,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 La articolul 8, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 9,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 La articolul 10, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 La articolul 12, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 
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  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 La articolul 13, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 14,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 La articolul 15, domnul deputat Gabriel Sandu a propus un amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 15,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 16,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 17,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 18,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 19, alineatul (2),  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 19, alineatul (3),  

acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot Capitolul V1, acesta  

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 20,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 21,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 22,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 23,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 24,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 26,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul 27,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 La articolul 28, domnul deputat Mihai Sandu-Capră a propus un 

amendament. 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot amendamentul, acesta 

fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul II,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul III,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot articolul IV,  acesta  fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de lege în 

integralitate, cu amendamente,  acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor APROBAREA, cu amendamente a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind 

operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing. 

 

 Miercuri,  31  mai  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Studiul şi dezbaterea propunerii legislative pentru înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Române pentru Mediul de Afaceri, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 320/2006). 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 Joi, 1 iunie 2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea 

economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006 Camera Deputaţilor 

fiind primă Cameră sesizată (Plx 487/2006). 

 2. Studiul şi dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

Adiţional între România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 

noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind 

promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 

martie 1994, Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată (Plx 486/2006). 

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
 
PREŞEDINTE, 
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   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              

 
Consilier: 

                   Anca Chiser 
           Expert:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
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