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 Marţi,  5  septembrie şi miercuri,  6 septembrie  2006 
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
 1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a 
Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 619/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 559/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 
558/2006). 
 4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 560/2006). 

 5. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 
aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării 
economice, Camera Deputaţilor fiind  prima Cameră sesizată (PLx 597/2006). 

6. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării Băncii Comerciale Române -S.A, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată 
(PLx 620/2006). 

7. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de membri. Domnul 
preşedinte Mihai Tudose  a fost plecat în delegaţie externă, iar domnul deputat Bogdan Pascu 
a absentat de la lucrările comisiei.  

 Domnii deputaţi: Purceld Octavian – Mircea, Vainer Aurel, Popa Cornel, Nicula 
Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, 
Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, 
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Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – 
Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, 
au fost prezenţi. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnii vicepreşedinţi Aurel Vainer şi Octavian – 
Mircea Purceld. 
 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: domnul 
Mihai Hură – director general adjunct, doamna Alice Drăghici – şef serviciu – direcţia 
juridică ANAF şi doamna Clara Călin – consilier, reprezentanţii Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Statului: domnul Răzvan Orăşanu – preşedinte, domnul Cătălin 
Zamfir - vicepreşedinte şi doamna Giliola Ciorteanu – vicepreşedinte, reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei: doamna Katalin Kibedi – secretar de stat şi doamna Claudia Roşianu – 
consilier, precum şi reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Ion Gălea – şef 
serviciu. 

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

de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 619/2006). 
 
 Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin Kibedi, a făcut o 
scurtă prezentare a proiectului de lege. 
 Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin Kibedi, a afirmat 
că, la elaborarea proiectului de lege, au  fost  atent considerate concluziile Subcomitetului2 – 
Piaţa Internă - 2005 şi recomandările punctuale formulate de Comisia Europeană în evaluarea 
indicativă a legislaţiei româneşti a societăţilor comerciale – 2004. Proiectul, finanţat de Banca 
Mondială, printr-un împrumut P.P.I.B.L. şi printr-un împrumut nerambursabil acordat de 
USAID, a avut ca punct de plecare acquis-ul comunitar în materia societăţilor comerciale.  
Proiectul de lege a avut, de asemenea în vedere , Principiile OECD în materia guvernării 
corporative a societăţi lor comerciale , perspectivele de dezvoltare a materiei la nivel 
comunitar şi cele mai bune practici în statele membre ale Uniunii Europene. 

Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin Kibedi, a mai afirmat 
că, reforma legislativă propusă cuprinde: alinierea legislaţiei româneşti la standardele impuse 
de acquis-ul comunitar în materia societăţilor comerciale, aspect care a determinat: revizuirea 
clauzelor obligatorii ale actului constitutiv – reducerea acestora (prima directivă); revizuirea 
condiţiilor care atrag nulitatea societăţii (prima directivă); prevederi exprese în materia 
răspunderii pentru neîdeplinirea formalităţilor de publicitate la constituirea societăţii şi în 
cursul funcţionării acestuia (prima directivă); crearea premiselor pentru constituirea arhivei 
electronice, pentru solicitarea/furnizarea de informaţii din registrul comerţului în format 
electronic, certificate prin semnătura electronică pentru formularea cererii de înmatriculare 
on-line(prima directivă); un nou concept în materia evaluării aporturilor în natură (a doua 
directivă); reglementarea instituţiei capitalului autorizat (a doua directivă); clarificarea 
conceptelor “dobândire de acţiuni proprii”, “subscriere de acţiuni proprii”, elaborarea unei 
reglementări fluente în materie (a doua directivă); definirea fuziunii/divizării (a treia, a şasea 
directivă); revizuirea clauzelor proiectului de fuziune/divizare (inserarea unor clauze prin care 
sunt identificate condiţiile de repartizare a acţiunilor/părţilor sociale către acţionari/asociaţi 
societăţii absorbite/care îşi încetează existenţa în societatea absorbantă, clauze prin care se 
fixează data de la care tranzacţiile efectuate de societatea absorbită/divizată devin ale 
societăţii absorbante/beneficiare – clauze care consolidează protecţia acordată 
asociaţiilor/acţionarilor şi terţilor )- a treia, a şasea directivă; clarificarea reglementării 
instituţiei “desprinderii” (a şasea directivă) ; îmbunătăţirea reglementării constituirii şi 
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funcţionării sucursalelor societăţilor naţionale, crearea unui nou cadru legal în materia 
sucursalelor unei societăţi străine - regim diferit pentru societăţile supuse  legislaţiei unui stat 
membru UE, în raport cu societăţile având naţionalitatea altor state (a unsprezecea directivă). 

Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Katalin Kibedi, a afirmat că, 
adaptarea legislaţiei interne la standardele O.E.C.D. în materia guvernării corporative, 
componentă a reformei legislative printre ale cărei elemente de noutate se află: remodelarea 
structurii consiliului de administraţie: proiectul de lege oferă societăţilor pe acţiuni 
posibilitatea de a opta între două sisteme de administrare: unitar sau dualist; în primul dintre 
ele, societatea este administrată de un consiliu de administraţie (art.137), în cadrul căruia se 
face distincţie între funcţiile ne-executive; în cel de-al doilea, societatea este administrată de 
un directorat şi un consiliu de supraveghere (art.153); definirea funcţiei ne-executive şi a celei 
executive, exercitată în cadrul sistemului unitar de administrare a societăţii; fixarea cadrului 
legal al răspunderii faţă de societate a administratorilor ne-executivi şi executivi; stabilirea 
criteriilor ce definesc independenţa unui administrator ne-executiv; definirea rolului 
consiliului de supraveghere şi al directorului, a raporturilor dintre acestea, precum şi dintre 
ele şi adunarea generală a acţionarilor; revizuirea reglementării statutului administratorilor, 
delimitarea statutului membrilor consiliului de supraveghere şi al directoratului ( instituirea 
obligaţiei de diligenţă, a obligaţiei de loialitate faţă de societate, adoptarea regulii ,,judecăţii 
de afaceri,,; consolidarea protecţiei acordate acţionarilor , prin modificarea condiţiilor de 
convocare a adunării generale ordinare şi extraordinare (mărirea termenului de convocare a 
adunării generale de la 15 zile la 30 zile ,reducerea procentului acţionariatului care poate 
solicita convocarea adunării generale extraordinare), a cerinţelor de cvorum şi majoritate 
(reducerea acestora), reglementarea drepturilor acţionarilor de a solicita introducerea unor 
puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, instituirea dreptului acţionarilor ce deţin 
acţiuni preferenţiale de a participa la adunările generale (fără a putea vota), reglementarea 
votului în absenţa, în adunarea generală şi a posibilităţii încheierii de convenţii între acţionari 
privind exercitarea dreptului de vot, reglementarea dreptului la informare, îmbunătăţirea 
sistemului de stabilire şi plată dividendelor (reducerea termenului de plată, stabilirea unui 
raport echitabil între acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar şi acţiunile ordinare, 
reglementarea condiţiilor de transformare a acţiunilor preferenţiale şi acţiuni ordinare); 
clarificarea reglementării în materia numirii auditorilor financiari, auditorilor interni, 
cenzorilor; îmbunătăţirea cadrului legal al acţiunii în răspundere împotriva administratorilor, 
directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului.   
 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să 
se voteze pe puncte, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe puncte a proiectului de lege. 
  Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot titlul proiectului de lege, acesta  
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul I al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot punctele 1 - 86 ale proiectului de 
Lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi.   
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot punctul 87 – art. 1401(1) al 
proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
 La punctul 87 – art.1402(1) domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a formulat un 
amendament, acesta fiind însuşit de comisie  şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot punctele 88 - 188 ale proiectului 
de Lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi.   
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul II al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
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 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot punctele 1 - 10 ale proiectului de 
Lege, acestea  fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 
 La punctul 11 – art.51(2) domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a formulat un 
amendament, acesta fiind însuşit de comisie  şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot punctul 11- art.51(3) şi (4) al 
proiectului de Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul III al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
 Domnul  vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot proiectul de Lege în integralitate, 
cu amendamente, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi.   
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu unanimitate de voturi, au hotărât 
avizarea favorabilă, cu amendamente, a  proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii 
nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 559/2006). 
    
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus avizarea favorabilă a prezentului 
proiect legislativ. 

Domnul vicepreşedinte Mircea Purced a spus că va vota împotriva acestui proiect, 
subliniind faptul că avizul comisiei este tardiv, fiind deja redactat avizul favorabil al comisiei 
solicitate pe fond, manifestându-şi supărarea faţă de modul în care a fost tratată Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare în acest caz. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a afirmat faptul că, având în vedere că raportul a fost deja 
întocmit de Comisia pentru industrii şi servicii,  domnia sa se va abţine de la a vota acest 
proiect legislativ. 

În urma dezbaterilor, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea 
ca proiectul de lege să se voteze în bloc, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 19  voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 

abţineri au hotărât avizarea favorabilă a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 
 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 558/2006). 

  
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director adjunct, Mihai Hură 
a afirmat că atât accizele cât şi contribuţia pentru  finanţarea unor cheltuieli de sănătate sunt 
stabilite în sume fixe exprimate în echivalent euro/unitatea de măsură, plata acestora revenind 
producătorilor şi importatorilor de produse din tutun şi băuturi alcoolice spirtoase. Deosebirea 
constă în faptul că accizele se virează în contul bugetului de stat, în timp ce contribuţia pentru  
finanţarea unor cheltuieli de sănătate se virează în contul Ministerului Sănătăţii. 
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Domnul director adjunct, Mihai Hură a precizat faptul că modalitatea de constituire, 
de calcul şi de plată a accizelor şi a contribuţiilor pentru  finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate, fiind identice, impun unificarea lor prin majoritatea accizelor cu sumele aferente 
contribuţiilor. Adoptarea acestei soluţii conduce, în primul rând, la evitarea aplicării a două 
impozite similare asupra aceloraşi grupe de produse. Pe de altă parte, această soluţie  se 
înscrie pe linia respectării angajamentelor asumate de România prin Documentul de poziţie 
aferent Capitolului 10 – Impozitarea, privind atingerea nivelurilor minime de accize impuse 
de directivele comunitare. 

Domnul director adjunct, Mihai Hură a menţionat de asemenea că urmare a 
recomandării Comisiei Europene privind necesitatea instituirii unor măsuri urgente de 
implementare a sistemelor informatice adecvate care să permită statelor membre ale Uniunii 
Europene urmărirea modului de încasare a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a circulaţiei 
intracomunitare a produselor accizabile în regim  suspensiv, pentru care România figurează 
cu steguleţ roşu în Raportul de monitorizare  al Comisiei Europene, s-a impus crearea 
cadrului legal pentru implementarea sistemelor informatice VIES şi SEED. 

Domnul director adjunct, Mihai  Hură, a afirmat că Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 33/2006 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 517/2003 pentru 
modificarea şi completarea Codul Fiscal a fost aprobată prin Legea nr. 317 din 14 iulie 2006. 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus avizarea favorabilă a acestui proiect de 
lege. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să 
se voteze pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 
  Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot titlul proiectului de lege, acesta  
fiind aprobat cu 20  voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.   
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul unic al proiectului de 
Lege, acesta  fiind aprobat cu 20  voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.   
   

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  20  voturi pentru, un vot împotrivă şi o 
abţinere au hotărât avizarea favorabilă a proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
 

 La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
(PLx 560/2006). 

 
  
 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna consilier Clara Călin, a 

menţionat că România s-a angajat prin Capitolul 21 - ,, Politica Regională şi coordonarea 
instrumentelor structurale,, de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, să dezvolte 
un sistem de control ex-ante pentru achiziţiile publice, atât la nivel central, cât şi local. În 
Raportul comprehensiv de monitorizare din octombrie 2005, Comisia Europeană atrage 
atenţia că domeniul achiziţiilor publice  continuă să ridice preocupări serioase (steag roşu), 
punând accent pe necesitatea întăririi capacităţii administrative, a îmbunătăţirii procedurilor şi 
sistemelor de monitorizare şi control a achiziţiilor publice, precum şi a dezvoltării unui sistem 
de control ex-ante, în scopul asigurării unui management eficient al fondurilor structurale. 
Conform prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea  
cadrului instituţional pentru  coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor 
structurale, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Finanţelor Publice a fost 
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desemnat ca instituţie responsabilă pentru controlul ex-ante în domeniul achiziţiilor publice 
pentru instrumentele structurale, la nivel central şi local. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna consilier Clara Călin,   a mai 
menţionat că măsurile care trebuie întreprinse în regim de urgenţă pentru ca acest sistem să fie 
operaţional cu cel  puţin 6 luni înainte de data aderării la Uniunea Europeană, vizează  crearea 
structurilor organizatorice în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi elaborarea normelor 
metodologice pentru implementarea noului sistem. 

Ministerul Finanţelor Publice este desemnat ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor. 

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna consilier Clara Călin,   a spus 
că observatorii desemnaţi de  Ministerul Finanţelor Publice vor urmări derularea procedurilor 
în legătură cu procesul de atribuire a contractelor selectate, vor analiza documentaţiile 
întocmite de câtre autoritatea contractantă în scopul atribuirii respectivelor contracte, vor 
elabora rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice care a fost supusă verificării, şi vor emite avize cu caracter consultativ în situaţia în 
care se constată neconformităţi în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. 

  
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să 

se voteze pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot titlul proiectului de lege, acesta  
fiind aprobat cu  unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul unic al proiectului de 
Lege, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi au hotărât 
avizarea favorabilă a proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică. 
  
 La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate 
internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice, Camera Deputaţilor fiind  
prima Cameră sesizată (PLx 597/2006). 

 
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a 

menţionat că, în  cursul anului 2004, grupul de lucru interministerial, compus din experţi ai 
Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului, a procedat la 
identificarea acordurilor internaţionale susceptibile de a prezenta incompatibilităţii cu dreptul 
comunitar şi a elaborat liniile directoare ale procesului de armonizare cu acquis-ul comunitar 
a cadrului juridic în domeniu, aprobate de către Guvern şi de către Preşedintele României, 
prin Memorandumul nr. 342/31.01.2005. memorandumul menţionat prevede, printre altele, că 
,, toate acordurile de comerţ încheiate de România cu state terţe trebuie să iasă în vigoare la 
data aderării,,. În mod similar se prezintă situaţia acordurilor de comerţ liber, a căror 
valabilitate trebuie să înceteze la data aderării la Uniunea Europeană. În ceea ce priveşte  
acordurile cu incidenţă în sfera cooperării economice, autorităţile competente vor informa 
statele partenere ,, cu privire la necesitatea eliminării clauzelor incompatibile cu aquis-ul 
comunitar,, , ,, solicitându-se renegocierea acestor acorduri... (acolo unde este cazul),,. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a mai 
menţionat că, partea română a iniţiat negocieri  directe, menite să asigure îndeplinirea, în mod 
util, a obligaţiilor ce decurg din calitatea de viitor Stat Membru al Uniunii Europene. Pentru  
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menţinerea unui cadru juridic adecvat, care să răspundă intereselor comerciale ale ţării 
noastre pe pieţe terţe, partea română a înaintat propuneri  de amendare a acordurilor 
incompatibile sau de înlocuire a acestora cu un nou Acord de cooperare economică, în 
concordanţă cu modelul agreat de serviciile de specialitate ale Comisiei Europene. Conform 
angajamentelor asumate, în situaţia în care exerciţiul de negocieri nu va conduce la 
convenirea amendamentelor necesare, se impune denunţarea acestor tratate internaţionale, 
începând cu data aderării la Uniunea Europeană. Având în vedere importanţa acestor 
demersuri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul procesului de aderare, 
formalităţilor pentru ieşirea din vigoare, prin denunţare, a tratatelor internaţionale enumerate 
în anexa nr. 1 ,, Acorduri comerciale,, şi anexa nr. 2 ,, Acorduri de cooperare economică,,.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a spus 
că, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, ieşirea din 
vigoare a tratatelor urmează procedura prevăzută pentru  intrarea în vigoare a acestora, şi  
anume elaborarea unui act normativ cu aceeaşi forţă juridică precum cel prin care s-a 
exprimat consimţământul cu privire la tratatele respective. 

Urgenţa adoptării prezentului proiect de act normativ rezultă din faptul că termenul 
până la care tratatele internaţionale enumerate în anexele nr. 1 şi 2 ale prezentului proiect de 
act normativ trebuie să iasă din vigoare, este în conformitate cu Tratatul de aderare, data 
aderării României la uniunea Europeană. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a mai 
spus că, temeiul juridic al ieşirii din vigoare a acordurilor enumerate în anexele nr. 1 şi 2 este 
reprezentat de art. 6 alin.(10) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria  şi 
a României şi adaptările  Tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană anexat 
Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană. Acest 
text prevede: ,, în măsura în care acordurile încheiate între Bulgaria,  România sau amândouă 
aceste state, pe de o parte, şi una sau mai  multe ţări terţe, pe de altă parte, nu sunt compatibile 
cu obligaţiile care decurg din prezentul act, Bulgaria şi România iau toate măsurile necesare 
pentru a elimina incompatibilităţile constatate. În cazul în care Bulgaria sau  România 
întâmpină dificultăţi în adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe ţări terţe înainte de 
aderare, trebuie să se retragă din acordul respectiv, în conformitate cu clauzele acordului,,. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a 
subliniat că, în ceea ce priveşte  consecinţele politice ale ieşirii din vigoare a tratatelor 
enumerate la anexele nr.1 şi 2, nu  vor exista distorsiuni în relaţiile bilaterale, având în vedere 
faptul că partea română a explicat din timp partenerilor ( începând cu anul 2003), raţiunea 
pentru care este necesară ieşirea din vigoare a acordurilor respective. De altfel, partea română 
a propus, deja, în mod oficial, ca acordurile enumerate în anexele nr. 1 şi 2să iasă din vigoare 
prin acordul părţilor, în conformitate cu art. 54 din Convenţia de la Viena privind dreptul 
tratatelor. Faptul că, până în prezent, o serie de parteneri nu au  răspuns la aceste propuneri 
determină necesitatea denunţării, în scopul îndeplinirii obligaţiilor rezultate din aderarea la 
Uniunea Europeană. De asemenea, denunţarea va fi însoţită de adresarea propunerii de 
încheiere a unor noi acorduri de cooperare economică (în majoritatea cazurilor, propunerile au 
fost transmise deja), negocierile putând avea loc şi după aderarea la Uniunea Europeană. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a mai 
subliniat că, în privinţa consecinţelor juridice ale denunţării tratatelor, acestea vor fi  
reprezentate de îndeplinirea obligaţiei asumate prin art. 6 alin. (10) al Actului privind 
condiţiile aderării la Uniunea Europeană. În planul relaţiilor bilaterale, apreciem că 
prevederile cele mai  importante din acordurile bilaterale vor fi  acoperite de alte documente 
în vigoare sau de tratate la care România va deveni parte în temeiul aderării la Uniunea 
Europeană. Astfel, clauza naţiunii celei mai favorizate nu va mai exista în acordurile 
bilaterale, dar va continua să se aplice în temeiul prevederilor art.1 alin. (1) din acordul 
Genereal pentru Tarife şi Comerţ (GATT) şi în temeiul acordurilor comerciale sau de 
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cooperare economică între Comunitatea Europeană , pe de o parte, şi statele terţe respective, 
pe de altă parte, tratate la care România va deveni parte după aderarea la Uniunea Europeană.  

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul şef serviciu Ion Gălea a 
subliniat că, în ceea ce priveşte relaţiile economice bilaterale cu state terţe, apreciem că nu 
vor exista repercursiuni asupra acestora, având în vedere că ţara noastră va deveni  parte la 
toate acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de Uniunea Europeană în această materie, 
în conformitate cu art. 6 alin. (4) din Actul privind condiţiile aderării. Cooperarea economică 
bilaterală va fi reglementată inclusiv prin intermediul acordurilor de cooperare economică 
încheiate între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi statele terţe respective, pe de altă 
parte. În cadrul anexelor nr. 1 şi 2, au fost  incluse şi tratatele cu privire la care partea română 
şi-a exprimat consimţământul, dar care nu au  intrat în vigoare datorită faptului că partenerii 
nu au îndeplinit procedurile interne necesare transmiterea unei  notificări pe cale diplomatică 
celeilalte părţi contractante, cu privire la faptul că partea română îşi exprimă voinţa ca acordul 
să nu mai intre în vigoare. Această formalitate ar preîntâmpina posibila intrare în vigoare a 
acordului ulterior aderării României la Uniunea Europeană, în ipoteza în care statul partener 
ar notifica îndeplinirea procedurilor necesare pentru  exprimarea consimţământului. 

 
 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea ca proiectul de lege să 

se voteze pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot titlul proiectului de lege, acesta  
fiind aprobat cu  unanimitate de voturi.  

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul 1 al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul 2 al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot articolul 3 al proiectului de Lege, 
acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot anexa nr.1 a proiectului de Lege, 
aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot anexa nr.2 a proiectului de Lege, 
aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi au hotărât 

avizarea favorabilă a proiectul de Lege privind aprobarea ieşirii din vigoare a unor tratate 
internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice. 

 
Punctul 6 al ordinii de zi a fost dezbatut în şedinţele de marţi, 5 septembrie şi miercuri, 

6 septemrie 2006. 
 La lucrările Comisiei din data de 6 septembrie au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul 

de 24 de membri. Domnul preşedinte Mihai Tudose  a fost plecat în delegaţie externă, iar 
domnul deputat Bogdan Pascu a fost înlocuit la lucrările comisiei de domnul Constantin 
Faina.  

 Domnii deputaţi: Purceld Octavian – Mircea, Vainer Aurel, Popa Cornel, Nicula 
Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză William – Gabriel, 
Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Gerea Andrei – Dominic, Godja Petru, Lakatos Petru, 
Moldovan Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – 
Liviu, Stoica Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, 
au fost prezenţi. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
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nr.33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -
S.A, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată (PLx 620/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic pentru finalizarea privatizării 
Băncii Comerciale Române – S.A., prin dobândirea de către Erste Bank der Osterreichischen 
Sparkassen AG din Austria a unui pachet de acţiuni reprezentând 61,8825% din capitalul 
social al Băncii Comerciale Române – S.A.  

   Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a subliniat că, strategia de privatizare a 
Băncii Comerciale Române – S.A., denumită în continuare BCR- S.A., a fost aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 772/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  

    Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a mai menţionat că, în anii 2003 şi 
2004, au fost realizate două etape de trecere în proprietate privată a unor pachete de acţiuni 
deţinute de stat la BCR – S.A., şi anume vânzarea către Banca Europeană de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare(BERD) şi către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) a unei participaţii de 
25% plus două acţiuni din capitalul social al BCR – S.A., precum şi vânzarea către salariaţii 
BCR-S.A. a unui număr de acţiuni reprezentând până la 8% din capitalul social al BCR – S.A. 

În luna martie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în 
continuare A.V.A.S, a decis să relanseze vânzarea către un investitor strategic, iar la data de 
16 iunie 2005, a publicat anunţul de selecţie pentru privatizarea BCR prin negociere pe bază 
de selecţie de oferte. 

 Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a afirmat că, pachetul de acţiuni ce 
reprezintă obiectul vânzării este format din acţiunile deţinute de AVAS (36% minus două 
acţiuni) şi acţiunile deţinute de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi 
Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) (25% plus două acţiuni). Cele două instituţii 
financiare internaţionale au optat să îşi vândă acţiunile pe care le deţin la BCR – S.A. direct 
investitorului strategic selectat de Comisia de Privatizare.  

Procesul de selecţie a investitorului strategic a fost unul competitiv în urma căruia din 
cei şapte ofertanţi care au depus oferte angajante ,au fost selectaţi doi ofertanţi pentru faza 
finală : Banco Comercial Portugues şi Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste 
Bank). În urma depunerii ofertelor financiare îmbunătăţite , Erste Bank a fost selectată drept 
ofertant câştigător. Contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni a fost semnat pe data de 21 
decembrie 2005.  

Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a mai afirmat că, în conformitate cu 
clauzele contractuale, finalizarea vânzării, transferul acţiunilor şi plata preţului au fost 
prevăzute sub condiţia suspensivă a publicării în Monitorul Oficial al României a unui act 
normativ care să conţină prevederile legale necesare implementării contractului de privatizare 
şi îndeplinirii obligaţiilor stabilite în contractul de privatizare. 
         Contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni în BCR – S.A., este încheiat între AVAS, 
în calitate de vânzător şi Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, în calitate de 
cumpărător, la data de 21 decembrie 2005 şi are ca obiect pachetul de 292.282.131 acţiuni 
reprezentând 36,8825% minus două acţiuni din capitalul social al băncii. 
          Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a spus că, părţile au stabilit ca în ipoteza în 
care în perioada dintre semnarea contractului de privatizare şi data finalizării procesului de 
privatizare, se produce un prejudiciu sau pierdere netă, evidenţiată, în orice mod, în situaţiile 
financiare ale băncii (o modificare negativă semnificativă), cu o valoare cuprinsă  între 
150.000.000 euro şi 300.000.000 euro, AVAS să despăgubească banca, în totalitate , pentru 
acoperirea respectivului prejudiciu sau pierderi nete sau să remedieze în alt mod această 
situaţie în vederea finalizării vânzării – cumpărării de acţiuni prevăzute în contractul de 
privatizare. Valoarea prejudiciului sau pierderii nete va fi stabilită de vânzător sau respectiv, 
cumpărător, conform prevederilor contractului de privatizare, iar în cazul în care valoarea 
respectivă nu este acceptată de cealaltă parte, valoarea prejudiciului sau pierderii nete se va 
stabili de un expert desemnat conform contractului de privatizare. Într-o primă fază AVAS va 
acoperi o asemenea pierdere integral , dar ulterior va recupera o parte din această pierdere de 
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la BERD şi IFC în mod proporţional cu acţiunile vândute de cele două instituţii, condiţiile şi 
limitele în care această recuperare parţială va avea loc fiind reglementate în contractul de 
garanţie şi asistare la plată şi drepturi de co-participare la apărare. 
           Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a subliniat că, în ceea ce priveşte limitarea 
valorică şi în timp a garanţiei acordate de statul român conform Ordonanţei Guvernului nr. 
39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior – 
Bancorex – S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română – 
S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 702/2001, cu modificările şi 
completării ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea 
situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A., în litigiile izvorâte din activitatea 
desfăşurată  de Banca Română de Comerţ Exterior – Bancorex – S.A., până la data radierii 
acesteia din registrul comerţului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2001, cu 
modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea 
vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române – S.A. către Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională , precum şi către 
Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române – S.A., aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 227/2004, cu modificările ulterioare, s-a prevăzut că scrisorile de garanţie se vor emite cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:aceste scrisori să fie emise cu privire la 
angajamentele   extra-bilanţiere rezultând din /sau în legătură cu Bancorex – S.A. şi toate 
obligaţiile inclusiv daunele directe sau indirecte rezultând din /sau în legătură cu litigiile 
izvorând din activitatea Bancorex – S.A. înainte de data radierii Bancorex – S.A de la 
Registrul Comerţului, pentru care banca este răspunzătoare, să fie notificate Ministerului 
Finanţelor Publice înainte de data de 31 decembrie2013; şi valoarea totală a acestor scrisori 
garanţie să nu depăşească 50% din valoarea preţului total de cumpărare, astfel cum acesta este 
definit la art.1.1 din contractul de vânzare-cumpărare. 

Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a mai subliniat că, nu vor fi garantate de 
către stat angajamente extra-bilanţiere rezultând din/sau în legătură cu Bankorex –S.A şi toate 
obligaţiile inclusiv daunele directe sau indirecte rezultând din/sau în legătură cu litigiile 
izvorând din activitatea  Bankorex –S.A. pentru care banca este răspunzătoare, dar care nu 
sunt notificate Ministerului Finanţelor Publice de către bancă conform prevederilor alin.(1) 
înainte de 31 decembrie 2013. Având în vedere aparenta contradicţie între dispoziţiile art.322 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale,cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art.58 şi 59 din 
completările ulterioare, este necesară reglementarea expresă a inaplicabilităţii dispoziţiilor 
art.322 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 precum şi ale art.12 din Legea 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cazul Băncii Comerciale Române S.A. 

Domnul Răzvan Orăşanu, preşedinte AVAS a dorit să sublinieze că această privatizare 
este un real succes şi că reprezintă o tranzacţie românească la standarde europene, care a făcut 
să curgă multă cerneală în media românească. 

 
După dezbaterile generale, membrii comisiei au trecut la dezbaterea proiectului de 

lege.  
În momentul votului au fost prezenţi 13 deputaţi. 
Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot propunerea ca proiectul de 

lege să se voteze pe articole, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Ordonanţei Guvernului, 

care a fost aprobat  cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă.  
 S-a trecut la dezbaterea pe articole a Ordonanţei Guvernului supuse aprobării în raport 
de prevederile proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Capitolului I din 
Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 
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 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 1din Ordonanţa 
Guvernului, acesta  fiind aprobat cu 11 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 2 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă.  

La alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 3 din forma adoptată de Senat, domnii 
deputaţi: Cornel Popa, Gabriel Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi  Andrei Gerea 
au formulat amendamente, care au fost aprobate cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

Supus la vot, alin.(3) al art.3 al Ordonanţei Guvernului, a fost aprobat cu 11 voturi 
pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Capitolului II din 
Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 4 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă.  

La alineatul (11) al articolului 5, nou introdus de Senat, domnii deputaţi: Cornel Popa, 
Gabriel Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat un 
amendament care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 5 din Ordonanţa Guvernului, care au fost aprobate cu 11 voturi pentru şi  2 voturi 
împotrivă.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 6 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă.  

La alineatul (2) al articolului 7 din forma adoptată de Senat, domnii deputaţi: Cornel 
Popa, Gabriel Sandu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat un amendament care a 
fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

Supus la vot, articolul 7 din Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi 
pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 8 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Capitolului III din 
Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

Referitor la alineatul (2) al articolului 9, nou introdus de Senat, domnii deputaţi: 
Cornel Popa, Gabriel Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat 
un amendament care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 9 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

La alineatul (2) al articolului 10, nou introdus de Senat, domnii deputaţi: Cornel Popa, 
Gabriel Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat un 
amendament, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 10 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 11 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 12 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

La articolul 13 din forma adoptată de Senat, domnii deputaţi: Cornel Popa, Gabriel 
Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat un amendament, care 
a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Capitolului IV din 
Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

La alineatul (2) al articolului 14 din forma adoptată de Senat, domnii deputaţi: Cornel 
Popa, Gabriel Sandu, Dorinel Ursărescu, Marin Almăjanu şi Andrei Gerea au formulat un 
amendament, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 
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Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 14 din Ordonanţa Guvernului, care au fost aprobate cu 11 voturi pentru şi  2 voturi 
împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 15 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 16 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot titlul Capitolului V din 
Ordonanţa Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 17 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 18 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a supus la vot articolul 19 din Ordonanţa 
Guvernului, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 
 
 În urma dezbaterii, membrii comisie au hotărât, cu 11 voturi pentru şi  2 voturi 
împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2006 privind unele măsuri pentru 
finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române -S.A în forma adoptată de Senat, cu 
amendamente. 
 
 
 Joi, 7 septembrie 2006 
 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Studiu si dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (PLx 369/25.04.2006) 
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                            

Consilier: 
                   Anca Chiser 

           Experţi:   
                                                                                                             Graziella Segărceanu 
                Nicoleta Ghencian 

       


