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CAMERA DEPUTAŢILOR 
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 Bucureşti,  
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Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  

de 31 august şi 1 septembrie 2005 
     

 

 Miercuri, 31 august 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2005 (PLx 301721.07.2005)      2. Dezbaterea şi 

avizarea, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de lege pentru aprobarea 

ordonanţei de urgenţă a guvernului nr, 93/2005 privind unele măsuri pentru 

atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la SC 

DAEWOO Automobile România SA, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 318/26.07.2005)      

 3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de lege 

privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind 

acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru 

acordarea de microcredite, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. ( PLx 

319/ 26-07-2005)          

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

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/ 2005 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile 
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ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Cailor Ferate Române, 

Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. (PLx  337/29.07.2005)                                    

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

privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 101/ 2005 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri 

post-privatizare la Societatea Comercială ,, Automobile Dacia’’ – S.A., Camera 

Deputaţilor fiind cameră decizională. (PLx  329/29.07.2005)                                                  

 6. Alte probleme curente ale Comisiei. 

           

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

membri.   

 

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

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: doamna Doina Dascălu – secretar de stat, doamna 

Gheorghiţa Oprea – director general, doamna Elena Ianda – director general 

adjunct şi doamna Lucica Diaconescu – şef serviciu, Ministerului Economiei şi 

Comerţului - OPSPI: domnul Robert Neagoe – director general, domnul Alexe 

Alexandru – director general, domnul Cătălin Iliescu – proiect manager şi 

doamna Mihaela Preda – expert, S.C. Electrica S.A.: domnul Dan Cătălin Stancu 

– director, din partea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:  

domnul Septimiu Buzaşu - Secretar de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul, 

doamna Ortansa Munteanu – director pentru Relaţia cu Parlamentul şi domnul 

Marin Stancu – consilier, iar din partea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 

Statului: doamna Elena Andrei – director pentru Relaţia cu Parlamentul. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005. 
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 La acest punct al ordinei de zi au participat membrii comisiilor reunite din 

Senat şi Camera Deputaţilor, respectiv Comisia economică şi Comisia de 

privatizare din Senat, precum şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din Camera Deputaţilor. 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai 

Tudose şi Carol Dina. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a susţinut faptul că, necesitatea rectificării bugetare pe anul 2005 

este determinată de: reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici; 

aprobarea unor acte normative care produc influenţe asupra veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 şi 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005; revizuirea ţintei de 

deficit bugetar pe anul 2005 în sensul diminuării de la 1,5% din produsul intern 

brut la 0,7% din produsul intern brut; rezultatele execuţiei bugetare în perioada 

ianuarie – mai 2005; asigurarea fondurilor suplimentare pentru finanţarea 

activităţilor şi structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de 

salvgardare; urgenţa asigurării fondurilor pentru înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale produse în primăvara acestui an. 

 De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna 

Secretar de Stat Doina Dascălu a mai susţinut reevaluarea principalilor indicatori 

macroeconomici care a avut la bază: ultimele date statistice privind realizările 

acestora pe anii 2003 şi 2004; o creştere economică estimată la 6,0% pe anul 

2005 comparativ cu 5,3% cât s-a prognozat iniţial; aprecierea monedei naţionale 

într-o mai mare măsură faţă de ceea ce s-a previzionat la elaborarea bugetului pe 

acest an. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a menţionat faptul că, schimbările majore de politică fiscală au 

vizat în principal: reducerea impozitului pe profit de la 19% la 16% şi a 

impozitului pe venit de la cota minimă de 14% şi cea maximă de 38% la cota 

unică de 16%; eliminarea reducerii de două puncte procentuale a contribuţiilor 

de asigurări sociale; majorarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de 
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la 1,5% la 3%; creşterea accizelor în vederea menţinerii aceluiaşi nivel al 

încasărilor, determinată de aprecierea monedei naţionale, devansarea 

calendarului de armonizare cu Directivele Uniunii Europene la 1 aprilie 2005 de 

la 1 iulie 2005,  precum şi introducerea la accizare a unor produse şi eliminarea 

unor scutiri pentru unele produse. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a precizat faptul că,  în urma măsurilor de politică fiscală prin 

care s-a urmărit reducerea fiscalizării veniturilor şi a muncii, în scopul creşterii 

şi dezvoltării economice, au loc mutaţii în strucura veniturilor bugetare în sensul 

scăderii ponderii impozitelor directe şi creşterii impozitelor indirecte. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a menţionat faptul că deşi, pe total, cheltuielile bugetului de stat 

se diminuează cu 9.743,0 miliarde lei, totuşi eliminând scăderea transferurilor 

pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat ca urmare a creşterii 

veniturilor acestui buget din menţinerea la acelaşi nivel a contribuţiilor de 

asigurări sociale ca în anul 2004, precum şi diminuarea dobânzilor aferente 

datoriei publice, în principal, cu influenţele de curs de schimb rezultate din 

aprecierea monedei naţionale, cheltuielile bugetului de stat alocate ministerelor 

şi celorlalte instituţii ale administraţiei publice centrale se majorează cu circa 

8000,0 miliarde lei. Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse în 

principal, pentru ministerele din domenii pentru care se poate activa clauza de 

salvgardare: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei şi 

Ministerul Public. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a precizat faptul că, Fondul de intervenţie la dispoziţia 

Guvernului a fost suplimentat cu peste 4.000,0 miliarde lei pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara acestui an. Reduceri mai 

însemnate sunt la: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Apărării Naţionale; 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; Ministerul Sănătăţii; 

Ministerul Integrării Europene. Cheltuielile de credite externe se diminuează cu 
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13.702,2 miliarde lei, această diminuare reprezentând, în principal, influenţe din 

reducerea cursului de schimb leu/euro faţă de cel avut în vedere la elaborarea 

bugetului pe anul 2005, precum şi o redimensionare a acestora în funcţie de 

derularea acordurilor de împrumut extern. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a arătat faptul că, prin prezenta Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului, se propune şi modificarea Bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, anexă la Legea bugetului de stat pe anul 2005,  prin 

suplimentarea veniturilor cu suma de 2.467,4 miliarde lei, a cheltuielilor cu 

suma de 5.030,1 miliarde lei, a fondului de rezervă al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate cu 33,4 miliarde lei şi estimarea unui deficit de 2.596,1 

miliarde lei. Acest deficit va fi finanţat din disponibilităţile din anii precedenţi 

înregistrate la bugetul respectiv. Prin prezenta Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 se propune ca 

eventualele economii, identificate în bugetele lor de către ordonatorii principali 

de credite ai bugetului de stat, să fie trecute lunar la Fondul de rezervă bugetar la 

dispoziţia Guvernului. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a menţionat faptul că, se propune abilitatea Guvernului să 

suplimenteze, după caz: cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate pe anul2005; cheltuielile şi deficitul din credite 

externe pe anul 2005; bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 

stat; sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile de la 

bugetul de stat pentru bugetele locale. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, doamna Secretar de Stat 

Doina Dascălu a mai menţionat faptul că, asigurarea respectării angajamentelor 

asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, 

implementarea noilor măsuri fiscale adoptate recent, corelarea deficitului 

bugetului general consolidat cu ceilalţi parametri macroeconomici, luarea în 

calcul a rezultatelor execuţiei bugetare pe primele cinci ale anului, toate acestea 

impun promovarea proiectului ordonanţei de urgenţă a Guvernului cu privire la 
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rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, legitimată astfel de necesitatea şi 

urgenţa reglementării unor situaţii care, datorită circumstanţelor lor excepţionale 

impun adoptarea unor soluţii legislative imediate. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a dorit să ştie dacă în acest proiect de lege 

s-au prevăzut şi sume destinate bugetelor Consiliilor judeţene, în vederea 

echilibrării acestor bugete. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că în acest proiect de 

rectificare a bugetului pe anul 2005 nu s-au prevăzut fonduri destinate bugetelor 

Consiliilor judeţene iar o nouă rectificare bugetară este probabil a se realiza 

după încheierea lunii august. 

 De asemenea, domnul deputat Petru Lakatos a întrebat dacă s-a ţinut cont 

de solicitările profesorilor cu privire la majorarea salariilor, deoarece există cel 

puţin trei judeţe în care această problemă nu a fost soluţionată. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că probabil există o 

disfuncţionalitate la nivel local în ceea ce priveşte echilibrarea bugetelor 

Consiliilor judeţene deoarece în momentul în care s-a modificat Codul  fiscal   s-

au prevăzut aceste sume pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, 

aceste sume care s-au prevăzut ca o compensare la scăderea impozitului pe venit, 

prin aplicare cotei unice, au fost destul de generoase în raport cu previziunile 

estimate de minister. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că în ceea ce priveşte 

cheltuielile cu salariile sectorului bugetar deja s-a depăşit suma previzionată, 

deoarece a crescut destul de mult numărul noilor angajaţi în acest sector, în 

raport de exemplu, cu angajările din sectorul economiei. Astfel, cheltuielile de 

capital prevăzute în bugetele ministerelor nu au fost realizate decât în proporţie 

de 30% în timp ce la cheltuielile de personal s-a depăşit suma prevăzută cu 

aproximativ 5%. In acest condiţii, ar trebui să se opereze reduceri de personal în 

sectorul bugetar, în domeniul învăţământului fiind necesară o reducere de zeci 

de mii de cadre mai ales că există o scădere a numărului de elevi şi studenţi. 
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 Domnul deputat Marin Almăjanu a dorit să ştie dacă ministerul va ajuta 

Consiliile judeţene prin sume destinate echilibrării bugetelor acestor, la o nouă 

rectificare de buget.  

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că s-a menţinut suma 

absolută în bugetul de stat pe 2005 şi s-a operat o creştere a cotei defalcate din 

impozitul pe venit de la 63% la 83%, astfel încât să nu fie înregistrate pierderi 

datorită introducerii cotei unice. De asemenea, se consideră că procentul de 83% 

este foarte generos ducând chiar la majorări de venituri, la nivel local. 

 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie dacă aceste majorări ale 

veniturilor reprezintă un efect pozitiv al introducerii cotei unice şi dacă s-a făcut 

o delimitare a factorilor care au produs creşterea veniturilor bugetare. De 

asemenea, domnul deputat Aurel Vainer a întrebat ce se întâmplă cu alocările 

bugetare pentru sănătate şi agricultură şi care sunt perspectivele unui nou acord 

cu Fondul Monetar Internaţional în urma aceste rectificări bugetare. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu  a spus că efectul favorabil asupra 

veniturilor nu are nici o legătură cu impozitele. Cele două pachete legislative 

fiscale s-au compensat astfel încât efectul asupra veniturilor bugetare este nul. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu a spus că singura influenţă asupra 

creşterii veniturilor s-a datorat creşterii economice. De asemenea, doamna 

secretar de stat Doina Dascălu  a spus că în ceea ce priveşte sănătatea, la 

începutul anului 2005 a fost un scandal cu privire la excedentele prevăzute în 

anii precedenţi, însumând 10-11 mii miliarde lei, care se afla în conturile 

trezoreriei Ministerului Finanţelor Publice. In continuarea, doamna secretar de 

stat Doina Dascălu  a spus că datorită  presiunilor exercitate din partea 

furnizorilor de medicamente neplătiţi a fost alocată suma de 6 mii miliarde din 

excedentele acestui buget din 2005 din aceşti bani efectuându-se plata 

obligaţiilor până în anul 2003, rămânând de onorat obligaţiile pe anul 2004. 

Doamna secretar de stat Doina Dascălu   a precizat că se putea găsi şi o altă 

soluţie pentru stingerea obligaţiilor către furnizori, şi anume, emiterea de 

obligaţiuni, însă aceasta ar fi avut ca efect creşterea cheltuielilor bugetare, şi nu 

s-ar fi respectat angajamentele asumate cu FMI. In continuare, doamna secretar 
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de stat Doina Dascălu  a spus că se doreşte ca până la sfârşitul anului 2005 

excedentele rămase din anii precedenţi pentru sănătate, în contul Trezoreriei să 

fie utilizate în domeniul sănătăţii. De asemenea, doamna secretar de stat Doina 

Dascălu  a spus că se doreşte alocarea şi pentru CAS, deoarece problema Casei 

ţine de modul de gestionare internă şi de echilibrare bugetară, această instituţie 

fiind din punct de vedere legislativ, autonomă. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu   a spus că în acest moment FMI 

ne monitorizează modul de gestionare a fondului de intervenţii destinat 

calamităţilor naturale în vederea ajutorării sinistraţilor, pentru a nu se folosi 

sume din acest fond cu alte destinaţii. In realitate, s-a apelat la acest fond şi 

pentru alte destinaţii, şi anume, 1500 miliarde lei s-au alocat pentru sănătate, 

2000 miliarde lei au mers la agricultură şi aproximativ  2000 miliarde lei au fost 

alocate în scopul creşterilor salariale din domeniul bugetar aferent etapei a două 

a anului 2005, şi anume octombrie 2005. 

 De asemenea, doamna secretar de stat Doina Dascălu  a spus că se vor 

relua dezbaterile cu FMI însă nu se ştie dacă se va reînnoi şi acordul cu această 

instituţie internaţională având în vedere că destinaţia fondului de intervenţii cu 

privire la calamităţi  nu s-a respectat întrutotul. 

 Domnul preşedinte Carol Dina a dorit să ştie: 

 1) Dacă suma de 4 mii miliarde de lei reprezentând majorarea la fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului este suficientă pentru rezolvarea problemei 

inundaţiilor; 

 2) Cum se va rezolva problema creşterii deficitului bugetar faţă de 

proiecţia bugetară, în condiţiile în care trebuie rezolvată situaţia cu inundaţiile. 

 2) Cum se va putea face faţă deficitului de cont curent care a ajuns la 1,5 

miliarde euro; 

 3) Cum se vor rezolva aceste probleme în condiţiile în care în trimestrul 

IV se ştie că există o creştere a cheltuielilor bugetare; 

 4) Aţi fi de acord ca, CAS să devină autonomă şi să nu mai administreze 

Ministerul Finanţelor Publice aceste fonduri. 
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 Doamna secretar de stat Doina Dascălu   a spus că  suma de 4 mii miliarde 

lei reprezentând majorarea la fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului este 

insuficientă pentru rezolvarea problemei inundaţiilor, dar pentru viitor se doreşte 

din partea ministerelor o utilizare echilibrată a creditelor bugetare astfel încât, 

dacă vor exista sume neutilizate, acestea să fie redirecţionate pentru rezolvarea 

problemei inundaţiilor. De asemenea, doamna secretar de stat Doina Dascălu a 

spus că pe viitor FMI doreşte ca Guvernul să emită hotărâri de guvern pentru 

folosirea fondurilor destinate pentru calamităţi. 

In ceea ce priveşte deficitul de cont curent, acesta s-a datorat şi creşterii 

consumului. In aceste condiţii ar trebui să se scadă creditele bugetare destinate 

consumului prin măsuri luate şi de bănci care pot introduce restricţii la acordarea 

creditelor. 

 Doamna secretar de stat Doina Dascălu   a spus că în ceea ce priveşte 

trimestrul IV, de obicei se înregistrează o creştere mai mare a cheltuielilor dar, 

trebuie precizat că în momentul de faţă la cheltuielile de capital suntem sub 

program în timp ce la cheltuielile de personal suntem peste program. In 

continuare, doamna secretar de stat Doina Dascălu  a spus că la cheltuielile de 

capital s-au utilizat aproximativ 60% din banii destinaţi, pentru restul existând o 

restricţie până la sfârşitul anului. 

 De asemenea, doamna secretar de stat Doina Dascălu  a spus că CAS este 

o instituţie autonomă, din punct de vedere legislativ, iar dacă ar reuşi să-şi 

echilibreze singură bugetul ar fi foarte bine. Totuşi fiind fonduri publice o 

autonomie totală a acestei instituţii nu se poate realiza. In prezent, CAS îşi 

gestionează singură fondurile. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că ar trebui alocate mai multe 

fonduri destinate rezolvării problemei inundaţiilor. 

 De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus membrilor 

comisiilor reunite să treacă la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 Articolele 1-31 s-au votat cu majoritate de voturi (1 abţinere – domnul 

vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld). Articolele 32-33 au fost votate în 

unanimitate. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2005 cu privire la rectificarea  bugetului de stat pe anul 2005,  cu  majoritate 

de voturi, în forma prezentată.   

 

 La punctul 2 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. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de 

investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la SC DAEWOO 

Automobile România SA. 

 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele 

favorabile: 

             - Avizul nr. 949/15.07.2005 al Consiliului Legislativ; 

    - Avizul nr. 23/116/30.08.2005 al Comisiei pentru industrii şi servicii. 

   Proiectul de lege prevede instituirea unor măsuri pentru atragerea de 

investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială 

DAEWOO Automobile României – S.A., în scopul acoperirii onorariilor 

aferente contractelor de asistenţă din bugetul Oficiului Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie, în limita aprobată pentru anul în curs, prin derogare de 

la prevederile legale incidente aplicabile instituţiilor publice implicate. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 25 iulie 

2005. 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

În urma dezbaterii, Comisia propune cu unanimitate de voturi aprobarea, 

în forma adoptată de Senat, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru 
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atragerea de investitori în vederea realizării situaţiei specifice de la S.C.  

DAEWOO Automobile României – S.A. 

 

 La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă a proiectului de lege privind aprobarea ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea 

administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. 

 Domnul director general Robert Neagoe spus că proiectul de lege are ca 

obiect realizarea condiţiilor de implementare a "Proiectului de închidere a 

minelor, refacere a mediului şi regenerare economico-socială", finanţat din 

Acordul de împrumut 4759-RO dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ţinându-se 

cont de angajamentele asumate de partea română privind asigurarea condiţiilor 

de implementare a Proiectului, respectiv aceea de modificare a reglementărilor 

referitoare la acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor 

pentru acordarea de microcredite. 

 In continuare, domnul director general Robert Neagoe a prezentat 

membrilor comisiei proiectul de lege arătând necesitatea adoptării sale.  

 

 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 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. 111/ 2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Cailor Ferate Române. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 
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 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, în susţinerea acestui proiect a subliniat faptul că 

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare  îmbunătăţirea 

mecanismului de finanţare a infrstructurii feroviare în vederea asigurării 

echilibrului financiar care să permită modernizarea şi reînnoirea acesteia; 

realizarea unui procent echivalent de acoperire a chetuielilor de întreţinere şi 

funcţionare a infrastructurii feroviare comparativ cu infrstructura rutieră; 

îmbunătăţirea prevederilor care se cuprind în contractul de activitate încheiat de 

administratorul infrastructurii feroviare cu instituţiile publice, în numele statului 

şi reglementarea încheierii contractelor de servicii publice între operatorii de 

transport feroviar care efectuează transport feroviar public de călători, pe de o 

parte, şi instituţiile publice, în numele statului, pe de altă parte. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, a subliniat faptul că, prin semnarea în anul 1993 a 

Acordului instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile 

Europene  şi statele membre, pe de altă parte, România s-a angajat, în 

conformitate cu dispoziţiile art.69-71 ale acestui Acord, să îşi armonizeze 

legislaţia naţională cu cea comunitară şi să îşi creeze instituţii similare cu cele 

comunitare în vederea împlinirii criteriilor necesare pentru a deveni stat membru 

al Uniunii Europene. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, a mai subliniat faptul că, Programul de Guvernare pe 

perioada 2005 – 2008, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.24/2004 pentru 

acordarea încrederii Guvernului, prevede la capitolul 3, respectarea 

angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană astfel încât 2007 să 

reprezinte anul integrării politice, obiectiv consemnat şi în Tratatul de aderare a 

României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005. Pentru atingerea 

acestui obiectiv, se va accelera implementarea măsurilor prevăzute în acquisul 

comunitar şi se vor elabora şi pune în aplicare programele necesare pentru etapa 

postaderare. 
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 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, a menţionat faptul că, printre angajamentele asumate 

de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană se află preluarea şi 

implementarea permanentă a legislaţiei comunitare, iar în domeniul transportului 

feroviar România a preluat acquisul comunitar fără a negocia perioade de 

tranziţie cu Uniunea Europeană. Pentru consolidarea funcţionării sistemului de 

transport feroviar este necesară îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare, 

astfel încât acest sistem să poată face faţă provocările noilor schimbări în 

perspectiva integrării la 1 ianuarie 2007. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, a susţinut faptul că, în Raportul de ţară pe anul 2004, 

Comisia Europeană a recomandat pentru sectorul feroviar adoptarea unui plan 

privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii 

echilibrului financiar a administratorului infrastructurii şi în vederea 

monitorizării şi reînnoirii infrastructurii, plan care este propus a fi aprobat printr-

un proiect de act normativ. Pentru punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în 

actul normativ care aprobă această strategie este necesară modificarea cadrului 

juridic existent şi anume OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate 

române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie o 

situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat. 

 Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,  

domnul Septimiu Buzaşu, a subliniat faptul că, având în vedere realizarea 

recomandării Comisiei Europene din Raportul de ţară pe anul 2004, referitoare 

la adoptarea unui plan privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în 

vederea restabilirii echilibrului financiar a administratorului infrastructurii şi în 

vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii este necesară şi modificarea 

cadrului juridic existent şi anume OUG nr.12/1998, ceea ce cosntituie o situaţie 

extraordinară şi vizează interesul general şi imediat şi care justifică urgenţa 

prevăzută de art.115 alin (4) din Constituţia României, republicată. 
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 În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru politică economică, 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/ 2005 pentru 

modificarea şi completarea O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile 

ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Cailor Ferate Române să fie 

aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

 La punctul 5 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 101/ 2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea 

Comercială ,, Automobile Dacia’’ – S.A., Camera Deputaţilor fiind cameră 

decizională. 

 

 Doamna Mihaela Preda – reprezentantă a Ministerului Economiei şi 

Comerţului - a  spus că, proiectul de lege are ca obiect modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea 

unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" S.A., 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 516/2004, în scopul protejării în justiţie de 

către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a intereselor statului. 

 Doamna Mihaela Preda a spus că, în conformitate cu mandatul acordat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004, AVAS şi-a asumat faţă de 

S.C. "Automobile Dacia" S.A. obligaţia de garanţie împotriva oricărei şi tuturor 

plăţilor ulterioare care ar trebui să fie efectuate de către această societate în 

favoarea domnului Sandu Ion Romică, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti 

definitive şi irevocabile în legătură cu pretenţiile ce fac obiectul acţiunilor 

menţionate la alineatul 3 al art. 526 din contractul de vânzare-cumpărare de 

acţiuni, cu condiţia ca aceste plăţi să depăşească suma de 100.000 USD (în 

echivalent lei). 

 De asemenea, doamna  Mihaela Preda a subliniat faptul că, noile 

prevederi rezolvă mai multe aspecte juridice în legătură cu raporturile dintre 
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Statul Român, reprezentat de AVAS şi cumpărător, cu luarea în considerare şi a 

poziţiei juridice în care se află domnul Sandu Ion Romică. Astfel, se dă 

posibilitatea cunoaşterii de către instanţele judecătoreşti a conţinutului 

mandatului acordat AVAS potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2004, în condiţiile în care acesta nu a fost publicat o dată cu Hotărârea 

Guvernului nr. 1930/2004. De asemenea, se stabileşte cu certitudine calitatea 

AVAS în procesele de fond aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, de parte 

chemată în garanţie, corespunzător obligaţiilor de garanţie asumate de AVAS 

prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi actului adiţional nr. 1la 

acesta. Tot prin noile prevederi se recunoaşte AVAS calitatea de parte interesată 

în contestarea măsurilor de executare silită. In continuare, doamna  Mihaela 

Preda a spus că deoarece suportarea, de către AVAS a pretenţiilor domnului 

Sandu Ion Romică va afecta în cele din urmă bugetul statului, se stabileşte 

suspendarea de drept a executării silite până la pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti irevocabile asupra contestaţiei formulate de AVAS. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie dacă la întocmirea 

acestui proiect de lege a fost consultată şi societatea în cauză, respectiv 

"Automobile Dacia" S.A. 

 Doamna  Mihaela Preda a spus că societatea a fost consultată însă s-a ţinut 

cont, în primul rând, de poziţia statului în această problemă. 

 În continuare doamna a prezentat membrilor comisiei proiectul de lege 

arătând necesitatea adoptării sale.  

 

 În urma dezbaterilor, membri 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. 

 

 Joi, 1 septembrie 2005 

 

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

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/ 2005 
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privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţilor 

Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova – 

S.A. şi Electrica Oltenia – S.A., Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 

(PLx  342/29.07.2005)          

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

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.92/2005 

pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 

privind privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica – S.A. Hunedoara, 

Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. (Plx 325/ 29.07.2005)                                     

          3.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

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

membri.   

 

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

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Comerţului - OPSPI: domnul Robert Neagoe – director general, 

domnul Alexe Alexandru – director general, domnul Cătălin Iliescu – proiect 

manager şi doamna Mihaela Preda – expert, S.C. Electrica S.A.: domnul Dan 

Cătălin Stancu – director, iar din partea Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului: doamna Elena Andrei – director pentru Relaţia cu 

Parlamentul. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 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. 114/ 2005 privind unele măsuri pentru 

derularea şi finalizarea privatizării Societăţilor Comerciale de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – 

S.A. 
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 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 

 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Robert 

Neagoe, în susţinerea acestui proiect a subliniat faptul că prezentul proiect de 

lege are ca obiect de reglementare instruirea unor măsuri  pentru derularea  şi 

finalizarea privatizării Societăţilor Comerciale Filiale de Distribuţie şi Furnizare 

a Energiei Electrice Moldova –S.A şi Electrica Oltenia S.A. în scopul realizării 

prevederilor Programului  de guvernare pentru perioada 2005-2008, aprobat prin 

Hotărârea Parlamentului nr.24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Robert 

Neagoe, a susţinut faptul că, prin Hotărârea Guvernului  nr.85/2005 privind 

unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi 

completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice  ,,Electrica Moldova” – S.A. şi 

Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

,,Electrica Oltenia” –S.A., Guvernul României a aprobat şi mandatat Ministerul 

Economiei şi Comerţului, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în 

Industrie şi Electrica S.A. să încheie contractele de privatizare ale Electrica 

Moldova –S.A. şi Electrica Oltenia -S.A., această ordonanţă de urgenţă 

aprobând aceste contracte de privatizare în forma, termenii şi condiţiile 

negociate. Pe baza acestei hotărâri a Guvernului, contractul de privatizare a 

Electrica Moldova - S.A. a fost semnat cu E.O.N. Energie AG-Germania în data 

de 04.04.2005, iar contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A. a fost 

semnat cu CEZ a.s. – Republica Cehă în data de 05.04.2005. Ca o condiţie 

suspensivă pentru finalizarea fiecăruia dintre contractele de privatizare a 

Societăţilor Comerciale Filiale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice  

,,Electrica Moldova” şi ,,Electrica Oltenia” a fost agreată, cu fiecare dintre cei 

doi investitori E.ON Energie AG şi  CEZ, a.s. adoptarea şi intrarea în vigoare a 

unor acte normative, stipulând prevederile legale necesare pentru finalizarea 

tranzacţiilor prezentate în fiecare dintre contractele de privatizare şi autorizarea 
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Electrica S.A. pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contractele de 

privatizare. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Robert 

Neagoe, a subliniat că finalizarea proceselor de privatizare reprezintă unul dintre 

obiectivele principale, cu caracter de urgenţă, ale autorităţilor publice implicate 

şi ale Programului de Guvernare, şi în acest sens, termenul limită iniţial de 

finalizare a contractelor de privatizare a Societăţilor Comerciale Filiale de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,, Electrica Moldova” şi ,,Electrica 

Oltenia”, stabilit pentru 30 iunie 2005, a fost extins, prin acordul părţilor, 

potrivit prevederilor contractelor de privatizare aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.85/2005.  

  Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul Robert 

Neagoe, a menţionat faptul că, pentru a evita un potenţial risc de retragere în 

perioada de derulare şi finalizare a contractelor de privatizare a celor două 

societăţi comerciale  a unor investitori de renume internaţional, cum este E.ON 

Energie A.G., Germania, cu impact asupra ansamblului mediului de afaceri din 

România, a fost necesară emiterea în regim de urgenţă a prezentului act normativ 

în vederea finalizării contractelor de privatizare a Societăţilor Comerciale Filiale 

de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ,, Electrica Moldova” şi 

,,Electrica Oltenia” . 

 

 În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru politică economică, 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/ 2005 privind 

unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţilor Comerciale 

de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Moldova – S.A. şi 

Electrica Oltenia – S.A  să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 2 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.92/2005 pentru modificarea art.15 din 
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii 

Comerciale Siderurgica – S.A. Hunedoara. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 

 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna Elena Andrei, în susţinerea acestui proiect a subliniat faptul că prezentul 

proiect de lege are ca obiect de reglementare necesitatea dezvoltării 

infrastructurii Parcului Industrial Hunedoara şi aplicării procesului de 

reconversie a forţei de muncă din zona Hunedoara, zonă cu rată mare a 

şomajului şi cu impact deosebit în sfera economico-socială. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna Elena Andrei, a susţinut faptul că, art 15 (1) din prezenta OUG prevede 

că preţul obţinut de AVAS din vânzarea acţiunilor societăţii se va vira Parcului 

Industrial Hunedoara, în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei Consiliului 

Concurenţei, în scopul realizării infrastructurii necesare funcţionării Parcului 

Industrial Hunedoara. 

  Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna Elena Andrei, a menţionat faptul că, Societatea Comercială 

,,Siderurgica’’ – S.A. Hunedoara este cuprinsă în lista societăţilor comerciale 

din cadrul Programului de Ajustare Strcturală a Sectorului Privat (PSAL I), fiind 

inclusă în componenta ,,Restructurarea/lichidarea a 5 societăţi comerciale mari 

cu capital majoritar de stat, cu firme de consultanţă’’, program care cuprinde 

obiective majore privind privatizarea şi restructurarea societăţilor comerciale cu 

capital majoritar de stat. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna Elena Andrei, a susţinut faptul că una dintre măsurile cuprinse în textul 

OUG nr.116/2003 stabileşte, prin derogare de la prevederile Legii nr.137/2002 

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 

completările ulterioare, că preţul obţinut de către AVAS din vânzarea acţiunilor 

societăţii să fie virat Parcului Industrial Hunedoara, în scopul creării unor noi 

locuri de muncă. Realitatea economico–financiară a Parcului Industrial 
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Hunedoara a demonstrat, însă, că acesta poate funcţiona numai după ce 

societatea de administrare a Parcului realizează infrastrucura necesară 

funcţionării activităţilor în Parcul Industrial. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

doamna Elena Andrei, a menţionat faptul că, întrucât fără aceste amenajări 

Parcul Industrial nu-şi poate desfăşura activitatea, deşi scopul final al surselor de 

finanţare se va găsi în înfiinţarea de locuri de muncă, sumele vor fi virate pentru 

realizarea infrastructurii, respectiv în scopul dezvoltării regionale şi al 

reconversiei personalului disponibilizat de pe Platforma Sigerurgică Hunedoara. 

În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru politică economică, 

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

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.92/2005 pentru 

modificarea art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind 

privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica – S.A. Hunedoara să fie aprobat, 

în forma adoptată de Senat 

 
   PREŞEDINTE, 

     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
  
                Consilieri: 
                 Anca Chiser 
                 Alina Hodivoianu 
                 Experţi: 
                 Graziella Segărceanu
                 Alina Ailenei 
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