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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei 

din 23.02.2000 
 
 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi toşi cei 27 deputaţi. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iuliu Vida, preşedintele 
Comisiei. 
  Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea: 
 

        1. Dezbaterea spre avizare în fond a propunerii legislative de 
modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, privind 
privatizarea societăţilor comerciale, adoptată prin Legea nr. 44/1998, Comisia 
a fost sesizată cu adresa nr. 93/24.05.1999; 
 
  2. Dezbaterea spre avizare simplă a propunerii legislative privind 
înfiinţarea Departamentului Urmărire Performanţe Postprivatizare al 
Guvernului, Comisia a fost sesizată cu adresa nr. 404/03.02.2000; 
 
  3. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege privind 
organizarea şi exercitarea profesiunilor liberale, Comisia a fost sesizată cu 
adresa nr. 259/28.06.1999; 
 
  4. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, Comisia a fost sesizată cu adresa nr. 17/03.02.2000; 
 
  5. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.48/2000 de modificare a art. 40 al 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul 
importurilor şi exporturilor de produse strategice, Comisia a fost sesizată cu 
adresa nr. 32/03.02.2000; 
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  6. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
   

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate 
         Au participat la dezbaterea primului şi al celui de al doilea punct din 

ordinea de zi, reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat şi ai Agenţiei Române 
de Dezvoltare, Victor Eros-vicepreşedintele Fondului Proprietăţii de Stat şi 
Gabor Kerekeş – vicepreşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare. 
  Din partea iniţiatorului propunerii legislative de modificare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, privind privatizarea 
societăţilor comerciale, adoptată prin Legea nr. 44/1998 a vorbit deputatul 
PDSR – Gheorghe Marin care în cuvântul său a arătat că în conformitate cu 
hotărârea adoptată de Comisie în şedinţa din 16.02.a.c., pe 17.02.2000, grupul 
de lucru format din iniţiatori şi reprezentanţii Agenţiei Române de Dezvoltare a 
analizat fiecare articol al propunerii constatând că acestea se regăsesc în Legea 
nr. 99/1999, apărută ulterior propunerii legislative, care modifică şi Ordonanţa 
nr. 88/1997, cu excepţia dreptului de control exercitat de Curtea de Conturi. 
  Reprezentantul Fondului Proprietăţii de Stat a considerat că cele 4 
organisme de control sunt suficiente, iar Ministerul Finanţelor, în anumite 
sectoare înlocuieşte Curtea de Conturi, Curtea de Conturi verificând utilizarea 
fondurilor, deci nu mai este necesar înfiinţarea unui nou Departament. 
  Deputaţii Sorin Dimitriu, Traian Rânja, Gheorghe Ionescu, 
Gheorghe Marin şi Iuliu Vida au susţinut punctul de vedere al Fondului 
Proprietăţii de Stat şi au propus respingerea propunerii legislative. Cu 20 
voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri propunerea a fost respinsă, urmând a se 
întocmi Raportul spre a fi dezbătut în Plenul Camerei. 
  Dezbaterea punctului 2 din ordinea de zi a comportat numeroase 
discuţii legate de oportunitatea înfiinţării acestui Departament, dacă Direcţia 
actuală din Fondul Proprietăţii de Stat nu poate răspunde acestor solicitări, dacă 
nu se crează organisme paralele de urmărire a privatizării. In urma acestor 
discuţii, care au fost presărate cu exemple din judeţele reprezentate de deputaţi 
în Parlament, unde privatizările anumitor societăţi nu au adus eficienţa 
economică preconizată, s-a solicitat Fondului Proprietăţii de Stat transmiterea 
unei informări detaliate referitoare la activitatea post privatizare, blocajele 
existente, contractele şi respectarea lor. 
  De asemenea, s-a solicitat invitarea grupului Verner- (IMGB) 
pentru a prezenta o informare despre situaţia actuală a privatizării IMGB. 
  Aceste solicitări au fost făcute de deputaţii Sorin Dimitriu, Radu 
Cojocaru, Călin Popescu Tăriceanu, Marin Gheorghe, Alexandru Albu şi 
Nicolae Bud. 
  Fondul Proprietăţii de Stat va transmite la Comisie până miercuri 
01.03.a.c. o informare detaliată privind urmărirea obligaţiilor asumate după 
privatizare şi performanţele post privatizare. 
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  Deoarece în cadrul Fondului Proprietăţii de Stat există o Direcţie 
post privatizare, care după opinia unor deputaţi ar trebui extinsă, deputaţii 
Florian Tudose, Traian Rânja, Gheorghe Ionescu şi Iuliu Vida au propus 
respingerea acestei propuneri. Cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, Comisia a 
hotărât respingerea propunerii legislative privind înfiinţarea Departamentului 
Urmărire Performanţe Postprivatizare al Guvernului. 
  Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiunilor 
liberale înscris la punctul 3 din ordinea de zi, în urma dezbaterilor, a primit 
avizul favorabil cu unanimitate de voturi. 
  Punctul 4 înscris în ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii a generat numeroase discuţii legate de numărul prea mic –de 3 
persoane – pentru alcătuirea unei asociaţii şi s-a propus să fie menţinut numărul 
de  21 persoane, propunere susţinută de deputaţii Sandu Dumitru şi Vasile 
Ghiga. Supusă la vot propunerea a fost  respinsă cu 5 voturi pentru şi 20 
împotrivă. 
  De asemenea, s-au mai făcut comentarii legate de capitalul social la 
înfiinţare, considerat prea mare faţă de posibilităţile celor care se asociază. 
  Supus la vot, cu unanimitate Comisia a hotărât avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege mai sus amintit, precizând că se vor anexa amendamentele 
făcute, spre a fi susţinute la dezbaterea în Comisia sesizată în fond.  
  La punctul 5 din ordinea de zi Comisia  a avizat favorabil proiectul 
de Lege urmând să fie făcută menţiunea de a se ţine seama de observaţiile 
inserate în avizul Consiliului Legislativ. 
  La punctul 6, preşedintele Comisiei împreună cu cei prezenţi au 
alcătuit ordinea de zi pentru şedinţa Comisiei din săptămâna următoare. 
   
 
     PREŞEDINTE, 
         Iuliu Vida 
 
                Experţi parlamentari: 
                  Elena Tudor 
                  Ştefan Condeescu  
 

 


