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PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare din  zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a început lucrările în ziua de 05 februarie 2008. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 5, 6 şi 7 februarie a.c. din totalul de 

22 de membri,  au fost prezenţi 20 deputaţi.  

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer şi domnul deputat George  Alin 

Teodorescu  au fost plecaţi în delegaţie externă, iar domnul deputat Borbély 

László a fost înlocuit de domnul deputat Lakatos Petru. 

Şedinţa Comisiei a început în ziua de 5 februarie cu studiul şi 

dezbaterea:  

- Proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea 

industriei de apărare (PL-x 830/2007); 

- Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004                   

(PL-x 853/2007);   

- Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi  completarea  
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 Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice (Pl-x 855/2007); 

-  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative     

(Pl-x 887/2007);  

- Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 

02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi 

rezilierea contractului de privatizare referitor la 

achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului 

,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, încheiat de Ministerul Economiei 

şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV 

Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător              

(Pl-x 895/2007); 

-  Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de 

cooperare teritorială  (Pl-x 906/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a 

Comisie.  

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având 

cvorumul îndeplinit, şi-a continuat lucrările în ziua de 6 februarie.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au 

fost conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 
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La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului: doamnele 

Maria Ene – director general adjunct, Maria Balotă – director şi Aurora 

Negruţ – expert şi domnii Gabriel Dumitraşcu – director general, Cătălin 

Sandu – director general, Florin Vlădan – consilier vicepreşedinte precum şi 

Luis Vlădoiu şi Victor Cazana – experţi, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Finanţelor: doamnele Doina Ilie – director general şi Georgeta 

Alecu – şef serviciu şi domnii Dorin Măntescu – director general şi Corneliu 

Condrea – director general,  reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Locuinţelor: doamnele Iulia Hertzog şi Laura Titică şi 

domnul Marius Vasiliu, reprezentantul  Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative: domnul Constantin Nedelcu – director general adjunct, 

reprezentanţii Patronatului din industria marmorei şi rocilor decorative 

’’MARMOROM’’: doamna Felicia Samachişa – director şi domnul Eugen 

Schvartz – director, reprezentantul Federaţiei patronale din industria 

materialelor de construcţii ’’PATROMAT’’: doamna Mărgineanu Anca – 

director , reprezentantul Patronatului din Inustria Agregatelor Minerale 

’’APPA’’: domnul Cătălin Gâriuţă – preşedinte, (patronate membre 

CONPIROM), reprezentanţii Consiliului Investitorilor Străini: doamnele 

Oana Dicu -  manager relaţii industriale ’’Holcim’’ şi Doina Ciomag – 

director executiv, reprezentantul Patronatului din Industria Cimentului şi 

altor Produse Minerale pentru Construcţii din România ’’CIROM’’: domnul 

Ion Crângaşu – director executiv, reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru 

Resurse Minerale: domnul Bogdan Laurenţiu – director general, 

reprezentantul Coca-Cola HBC: domnul Mugurel Rădulescu – director de 

relaţii publice, reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru: domnul Mircea 

Plumbu – secretar de stat, reprezentanţii S.C. Lafarge Ciment S.A. România: 
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doamna Badea Alexandra – avocat şi domnul Andrei Ţiţeica – manager 

financiar, reprezentantul Societăţii Naţionale a Petrolului ’’PETROM’’: 

domnul Dan Pazara – director, reprezentantul Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private: domnul Ion Giurescu – vicepreşedinte. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. ÎN AVIZARE:  

 1. Proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea 

industriei de apărare, (PL-x 830/2007); 

2. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor 

nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004, (PL-x 853/2007);  

3. Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Pl-x 855/2007); 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii 

nr.204/2006 privind pensiile facultative (Pl-x 887/2007);  

5. Proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 

02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a 

Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare 

referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului 

,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi 

Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, 

în calitate de Vânzător, şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de 

Cumpărător   (Pl-x 895/2007); 
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6. Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea europeană de cooperare 

teritorială  (Pl-x 906/2007). 

 

La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată  (PL-x 830/2007). 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului de reglementare în care îşi desfăşoară activitatea operatorii 

economici din industria de apărare, componenţă strategică a Sistemului 

naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai menţionat  faptul că  proiectul 

supus dezbaterii a fost dezbătut şi amendat la comisia de profil din Senat şi  

a fost trimisă, adoptată tacit, la Camera Deputaţilor, care este Cameră 

Decizională. 

Domnul deputat Petru Lakatos a afirmat că este de acord cu 

amendamentele propuse, totodată a propus eliminarea completă  a articolelor 

22 şi 23 menţionând că serviciul de pază să nu fie realizat cu bani publici 

pentru  că  nu  sunt cu  capital integral de stat. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să menţioneze faptul că agenţii 

economici din industria de apărare nu  pot funcţiona fără un sistem de pază 

special.  

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Gabriel Dumitraşcu a afirmat faptul că doreşte să 

prezinte o serie de amendamente şi comentarii la prezentul proiect de lege 

pentru a sublinia aspectele pozitive ale iniţiativei. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Gabriel Dumitraşcu a afirmat faptul că articolul 2 

alineatul (3) punctul a) trebuie menţinut, dar punctul b) reprezintă o 
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îngrădire a agenţilor economici, propunând ca acest punct să fie eliminat, 

motivând prin faptul că există o adunare generală a acţionarilor, singura în 

poziţia de a hotărî mersul societăţii respective. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă AVAS-ul are 

competenţă în strategie militară sau cel puţin în domeniul cel mai apropiat 

industriei de apărare. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru  Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Gabriel Dumitraşcu a afirmat faptul că AVAS 

deţine aceste societăţi din industria apărării în portofoliu, precum şi personal 

în bordul de administrare, în scopul vânzării acestor societăţi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să menţioneze faptul că în 

cadrul comisiei s-a emis un aviz negativ în ceea ce priveşte transmiterea 

acestor societăţi la AVAS. 

 Totodată, domnul preşedinte Mihai Tudose a adăugat faptul că, prin 

acest proiect de lege se doreşte crearea unei suprastructuri  care să unească  

interesele strategico-militare ale României. 

Reprezentantul Autorităţii pentru  Valorificarea Activelor Statului, 

domnul Dumitraşcu a afirmat faptul că o strategie militară se finalizează cu  

avizul Consiliul Suprem de Apărare al României. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să menţioneze faptul că există un 

precedent în această comisie, şi anume proiectul de ordonanţă prin care se 

unifica AVAS cu OSPI, moment în care membrii comisiei au  solicitat  

strategia energetică a României, afirmând totodată faptul că pentru industria 

de armament  şi pentru situaţia energetică există două situaţii specifice 

deoarece persoanele care cumpără obiective de  armament  trebuie  să se 

încadreze şi strategiei de apărare a României. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Gabriel Dumitraşcu a afirmat faptul că este o 
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problemă de capacitate şi anume dacă această nouă agenţie va avea 

capacitatea de a crea  o strategie. 

Domnul deputat Andrei Gerea a intervenit pentru a propune amânarea 

proiectului de lege pentru o analiză mai aprofundată asupra amendamentelor 

numeroase primite în ultimul moment la Comisie. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să menţioneze faptul că susţine 

propunerea de amânare, cu condiţia analizării mai profunde a 

amendamentelor în scopul elaborării unui text funcţional. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare 

a prezentului proiect de lege pentru o săptămână. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu unanimitate de 

voturi amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege cu o săptămână. 

La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004. (PL-x 853/2007). 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 

director general Bogdan Laurenţiu a afirmat faptul că proiectul de lege 

urmează să reglementeze, în general, relaţiile sociale din domeniul 

concesionării şi desfăşurării activităţilor miniere si operaţiunilor petroliere şi 

în special, taxele şi redevenţele cuvenite statului român, în calitate de 

concedent al dreptului de a desfăşura asemenea activităţi-operaţiuni. 

Totodată, a mai afirmat că, domeniul de desfăşurare de activităţi 

miniere sau operatiuni petroliere este reglementat prin Legea Minelor 

nr.85/2003 si Legea Petrolului nr.238/2004. Actualele taxe şi redevenţe 

cuvenite statului pentru concesionarea activităţilor miniere/operaţiunilor 

petroliere nu reflectă importanţa resurselor minerale utile şi a celor de petrol, 

sub aspectul diminuării acestora şi al aportului la dezvoltarea economică a 

României şi nici creşterea ascendentă a preţurilor de valorificare a 
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produselor miniere şi a ţiţeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de 

operare a sistemului naţional de transport al petrolului/terminalului petrolier. 

De asemenea, datorită succesivelor reglementări ale domeniului taxelor 

şi redevenţelor miniere/petroliere s-au creat dezechilibre între diferiţii 

operatori din aceste domenii, în sensul că aceştia sunt supuşi la cote de 

redevenţe diferenţiate, în funcţie de perioada când au fost încheiate actele de 

concesiune. 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 

director general Bogdan Laurenţiu a menţionat faptul că prin adoptarea 

acestui act normativ se va realiza o impunere echitabilă, care, pe de-o parte, 

să reflecte importanţa resurselor minerale utile şi de petrol în ansamblul 

economiei naţionale şi, pe de o altă parte, noile conjuncturi economice de pe 

piaţa produselor obţinute din aceste importante resurse naturale. Punctual, 

prin adoptarea prezentului act normative vor fi instituite taxe şi redevenţe 

miniere/petroliere crescute faţă de cele în vigoare, conducând la creşterea 

veniturilor la Bugetul de Stat.   

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, domnul 

director general Bogdan Laurenţiu, a dorit să adauge că adoptarea 

prezentului act legislativ se va reflecta în creşterile preţului unora dintre 

produsele obţinute din minerale utile şi/sau petrol, dar că nu poate estima în 

acest moment aceste creşteri.  

Impactul financiar asupra bugetului consolidate al statului va fi 

favorabil. In sensul unor venituri suplimentare de 65 milioane lei, numai 

pentru anul curent, iar pentru următorii patru ani, suplimentarea veniturilor 

bugetare va fi de 1000 milioane lei. 

Adoptarea urgentă a actului normative având în vedere considerentele 

privind evoluţia ascendentă a preţurilor de valorificare a produselor miniere 

si a ţiţeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului 

naţional de transport al petrolului/terminalului petrolier, elemente de fapt ce 
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vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei 

reglementare nu poate fi amânată. 

Reprezentantul Patronatului din Industria Cimentului şi altor Produse 

Minerale pentru Construcţii din România, domnul director executiv Ion 

Crângaşu a dorit să sublinieze faptul că nu se justifică caracterul de urgenţă 

al actualului act normativ, deoarece Agenţia pentru Resurse Minerale a avut 

numeroase întâlniri pe parcursul anului trecut cu reprezentanţii patronatelor 

şi sindicatelor din această ramură, în care au fost dezbătute posibilele 

modificări ale legislaţiei actuale din domeniu, nici una dintre propunerile 

partenerilor de dialog nefiind luate in considerare de către Agenţie, care a 

promovat propriul proiect legislativ.  

Mărirea exagerată a taxelor si redevenţelor de exploatare, a căror 

valoare propusă prin prezentul proiect este de 100 sau de 1000 pana la 2000 

de ori mai mare decât in prezent. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă prezentul proiect 

de lege are avizul Consiliului Economic si Social. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Resurse Minerale a răspuns că nu au 

acest aviz. 

Reprezentantul Patronatului din Industria Marmurei şi Rocilor 

Decorative, doamna director Felicia Samachişa a dorit să sublinieze la 

rândul său faptul că dacă această propunere legislativă va fi pusă în practică, 

producătorii români vor fi practic scoşi de pe piaţă, deoarece nu vor putea 

face faţă concurentei externe. Domnia sa a subliniat faptul că de câţiva ani 

studiile de piaţa a relevat faptul că produsele de import din această industrie 

a materialelor de construcţii înregistrează o scădere constantă anuală, fiind 

preferate produsele româneşti. Prin actualul proiect legislativ producătorii 

români vor fi puşi în imposibilitatea de a-si continua activitatea în condiţiile 

în care investiţiile numai în conservarea lucrărilor de exploatare se ridică la 

un milion de euro anual, iar pentru investiţii şi modernizări investiţiile se 
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ridică la sume cuprinse între 1 si 1,5 milioane euro. Prin introducerea 

prevederilor actualului proiect legislativ se va anula practic orice posibilitate 

de dezvoltare a producătorilor români.  

Reprezentantul Patronatului din Industria Marmurei şi Rocilor 

Decorative ’’MARMOROM’’, doamna director Felicia Samachişa a insistat 

asupra efectelor măririi acestor taxe şi redevenţe asupra economiei naţionale 

în general, scumpirea preţului cimentului, varului şi celorlalte produse şi 

materiale de construcţii ducând la creşterea preturilor produselor finite, 

preturilor locuinţelor, infrastructurii, reducerea nivelului consumului, al 

puterii de cumpărare a consumatorilor si in alimentarea inflaţiei. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a întrebat reprezentanţii Agenţiei pentru 

Resurse Minerale dacă au făcut un calcul aproximativ ale  influenţei măriri 

acestor taxe si redevenţe asupra preturilor din economie. 

Reprezentantul Agenţiei pentru Resurse Minerale a răspuns că nu a 

făcut un astfel de calcul. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă a acestui proiect de lege, propunere care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere). 

 

La punctul 3, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2007 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice (Pl-x 855/2007). 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director 

general Doina Ilie, a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege afirmând 

faptul că Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi 

armonizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată 
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prin Legea     nr. 493/2003 instituţiile publice indiferent de sursa de finanţare 

a cheltuielilor şi de subordonare, au inventariat şi au reevaluat activele fixe 

corporale şi activele fixe în curs, aflate în patrimoniul lor la data de 30 

septembrie 2003. Reevaluarea s-a efectuat pe baza coeficienţilor de 

actualitate comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. 

Datorită diversităţii mari a bunurilor din patrimoniul cultural naţional: 

arheologie, numismatică, istorie, ştiinţe, tehnică, bunuri arhivistice, 

etnografie, artă, ştiinţele naturii, instrumente muzicale precum şi a lipsei 

evaluatorilor autorizaţi, calificaţi pe fiecare domeniu în parte dar şi a lipsei 

fondurilor necesare pentru plata evaluatorilor autorizaţi, termenul pentru 

reevaluarea acestor active a fost prelungit până la 31 decembrie 2007 prin 

Ordonanţa Guvernului nr.3/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.81/2003 privind reevaluarea şi armonizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general Doina Ilie, a prezentat schimbările preconizate ca urmare a aprobării 

acestui proiect de lege, menţionând faptul că bunurile din patrimoniul 

cultural naţional, cu excepţia acelora care nu pot fi reevaluate potrivit 

standardelor internaţionale de evaluare, să fie reevaluare de către evaluatori 

autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării 

urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010. 

O altă schimbare preconizată prin acest proiect de ordonanţă, datorită 

diversităţii şi numărului mare al bunurilor din domeniul public şi privat al 

statului şi unităţilor administrativ teritoriale, precum şi a lipsei specialiştilor 

pentru elaborarea metodologiei de reevaluare, termenul pentru evaluarea 

acestor active a fost prelungit până la 31 decembrie 2007 prin Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2005 pentru modificare Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate Ordonanţei 

Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
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aflate în patrimoniul instituţiilor publice a mai precizat doamna director 

general Doina Ilie, reprezentant al Ministerului economiei şi finanţelor. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a formulat un amendament la art.23(2). 

Domnia sa a dorit să ştie pe ce bază şi de către cine se va stabili   cum şi 

prin ce modalitate se va face evaluarea, se alege metoda ratei de inflaţie 

comunicată de Institutul Naţional de Statistică sau  prin evaluatori autorizaţi. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, doamna director 

general Doina Ilie a răspuns afirmând că această problemă a fost discutată în 

Comisia de buget, finanţe, activitate bancară şi pieţe de capital din Senat, iar 

forma actuală este redată la art.21, conform căruia se stabileşte că 

reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării 

valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea 

acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ 

de valoarea justă. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorită să ştie cine stabileşte 

valoarea justă a bunului precum şi cine are conform legislaţiei în vigoare  

din România competenţa de a face o evaluare care să fie luată în considerare 

de Ministerul Economiei şi Finanţelor, menţionând totodată că este absolut 

necesar să fie stabilit foarte clar de către cine se face această evaluare pentru 

a nu se crea confuzi ulterior adoptării proiectului. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor doamna director 

general Doina Ilie a răspuns afirmând faptul că potrivit art.21, se stabileşte o 

comisie numită de conducătorul instituţiei titulare. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a formulat un amendament la art.23(2), care 

supus la vot a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă cu un amendament admis a proiectului de lege. 

La punctul 4, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2007 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de 

pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative 

(Pl-x 887/2007). 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a sistemului de pensii 

private, domnul vicepreşedinte Ion Giurăscu, a spus în prezentarea acestui 

proiect legislative, că reglementarea cadrului general pentru implementarea 

si funcţionarea sistemului de pensii private în România conţine până în 

prezent două legi, respective Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat si Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative. 

Prezentul act normativ a fost elaborat pentru reglementarea unor măsuri 

imediate, absolute necesare în scopul asigurării unui mecanism viabil şi 

eficient de funcţionare a sistemului de pensii private, întăririi răspunderii 

juridice a persoanelor fizice si a entităţilor cu atribuţii în sistemul pensiilor 

private, precum şi a capacităţii de supraveghere si control a Comisiei de 

supraveghere a sistemului de pensii private. 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a sistemului de pensii 

private, domnul vicepreşedinte Ion Giurăscu,  a spus că pe parcursul etapei 

de implementare a prevederilor celor doua legi care reglementează cadrul 

general al sistemului de pensii private din România s-au constat serioase 

carenţe în circuitul documentelor si al informaţiilor, prevederile actuale 

reglementând iniţial doar componenta de organizare si funcţionare a 

sistemului, iar nu si componenta de colectare a contribuţiilor la fondurile de 

pensii private, este absolut necesară remedierea acestor aspecte, prin 

adoptarea de reglementări în regim de urgenţă, cu utilizarea procedurii de 

legiferare prevăzută în Constituţia României, republicată, astfel încât 

colectarea si administrarea fondurilor de pensii să se realizeze în condiţii de 

maximă siguranţă pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii. 

Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a sistemului de pensii 

private, domnul vicepreşedinte Ion Giurăscu, a spus că, luând in considerare 
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faptul că procedura de autorizare , respective de avizare a entităţilor care 

operează în sistemul pensiilor private a fost deja finalizată, procedura de 

aderare iniţială la fondurile de pensii administrate privat fiind demarată de la 

data de 17 septembrie 2007, este necesară perfecţionarea neîntârziată a 

cadrului legal privind răspunderea juridică în cazul încălcării prevederilor 

din cuprinsul celor două legi, pentru a putea pune la dispoziţia Comisiei de 

Supraveghere instrumentele sancţionării adecvate. De asemenea, domnia  sa 

a mai spus că prevederile prezentului proiect legislative armonizează 

terminologia referitoare la Consiliul de Administraţie si la Comitetul de 

direcţie cu noua terminologie introdusă prin ultimele modificări ale Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. 

Domnul presedinte a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a 

proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

La punctul 5, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri 

pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 

Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea 

de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului ,,Petrom’’ - S.A. nr. 5/2004, 

încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor 

Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, şi OMV 

Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător   (Pl-x 895/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea Legii nr.555/2004 privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului ’’Petrom’’ 

– S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la 

achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului ’’Petrom’’ – 

S.A. încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul 

Participanţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi OMV 

Aktiengesellschaft Austria. 
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Transparenţa procesului de privatizare ale S.N.P. Petrom S.A. nu are 

susţinere datorită faptului că procesul de privatizare al S.N.P. Petrom S.A. 

nu a fost unul real competitiv, pentru ca ceilalţi competitori ai OMV 

Aktiengesellschaft Austria nu au cunoscut facilităţile pe care urma să le 

primească această firmă în calitate de cumpărător, iar acestea nu au fost 

prezentate nici în modelul de contract de vânzare-cumpărare din 

documentaţia de prezentare a S.N.P. Petrom S.A., se poate vorbi de înşelarea 

prin omisiune a celorlalţi competitori şi de favorizarea firmei austriece. Nu 

poate fi omis nici faptul că , preţul de exploatare al petrolului românesc este 

de aproximativ 17 USD/baril, iar preţul de vânzare, pe plan mondial este de 

aproximativ 60 USD, rezultând pentru Aktiengesellschaft Austria, numai din 

exploatarea rezervelor de petrol actuale ale Petrom-ului, un profit de          

33 miliarde USD. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Cătălin Sandu a afirmat faptul că AVAS nu susţine 

acest proiect de lege, din două motive, primul fiind reprezentat de faptul că 

punctul de vedere al Guvernului este negativ şi cel de al-II- lea motiv este 

reprezentat de faptul că abrogarea legii şi rezilierea unilaterală a 

Contractului constituie o denunţare unilaterală a contractului care duce la 

angajarea răspunderii vânzătorului. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

domnul director general Cătălin Sandu a afirmat faptul că dispoziţiile actului 

normativ menţionat, propuse spre abrogare totală, constituie o 

,,transpunere’’ a clauzelor Contractului în dreptul românesc, ,,legiferând’’ 

drepturile care deja fuseseră stabilite în favoarea cumpărătorului prin textul 

convenţiei părţilor. 

Potrivit clauzei 3.1.1(a) din Contract, ,,adoptarea şi publicarea în 

Monitorul Oficial al României a actului normativ de ratificare într-o formă 
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care să reflecte acordul părţilor conform prezentului contract’’ a constituit 

o ,,condiţie de  pre-finalizare’’ a contractului.   

În plus, posibilitatea angajării răspunderii statului român pentru 

denunţarea unilaterală a contractului, în calitate de parte reiese şi din 

dispoziţiile art.3 din propunere, prin care se preconizează acordarea 

mandatului unei autorităţi publice centrale pentru a negocia cu cumpărătorul 

şi a plăti valoarea despăgubirii. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea negativă a 

proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu  majoritate de 

voturi (un vot împotrivă) avizarea negativă a proiectul de lege. 

La punctul 6, în avizare, al ordinii de zi a fost înscris proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 

privind gruparea europeană de cooperare teritorială  (Pl-x 906/2007). 

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor, doamna Iulia Hertzog a făcut o scurtă prezentare a proiectului 

de act normativ care stabileşte cadrul legal care va permite autorităţilor 

administraţiei publice centrale, unităţilor administrativ-teritoriale, 

organismelor de drept public precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, 

din România, să se poată asocia cu structuri similare din alte state membre 

ale Uniunii Europene in vederea constituirii unor entităţi cu personalitate 

juridică, pentru realizarea si gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorială, 

pentru consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în temeiul 

regulamentului 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului 

privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT). 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au  hotărât cu  unanimitate de 

voturi avizarea favorabilă a proiectul de lege. 
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Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 7 februarie cu studiul şi 

dezbaterea proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie a 

locuinţelor(PL-x 765/2007) precum şi a proiectului de Lege privind 

reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PL-x 830/2007). 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate, ca votul final asupra 

iniţiativelor legislative susmenţionate să se dea în proxima şedinţă a 

Comisie.  

  

PREŞEDINTE,          
Mihai TUDOSE 
                                                           SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA 

                                                                                       
       
                                                                                      Consilier parlamentar: 

                                                                                                                                           Anca Chiser            
                                                                                                                      Expert parlamentar: 
                                                                                                                      Nicoleta Ghencian 
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