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Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele  

de 30 septembrie şi 01, 02 octombrie 2003 
    
            Marţi, 30 septembrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 
          1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre 
Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 20 martie 
2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor 
şi reconversie profesională (RICOP) (PL551/2003). 
          2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 30 
membrii. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Integrării 
Europene: domnul secretar de stat Andrei Popescu şi doamna director Dana 
Ionel.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 pentru 
ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, 
semnat la Bucureşti la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre 
Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 
pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP).  
              Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 septembrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Integrării Europene a prezentat proiectul de 
lege membrilor comisiei arătând că iniţiativa legislativă vizează cererea de 



 

 

extindere suplimentară a perioadei de efectuare a plăţilor pentru componentele 
RO9904.02 "Lucrări publice" şi RO9904.04 "Finanţarea IMM". 
 
 Domnul deputat Iuliu Vida a dorit ca periodic ministerul să transmită 
comisiei o informare operativă cu privire la stadiul programului de restructurare 
a întreprinderilor şi re-conversie profesională RICOP-RO 9904. 
 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului deputat Iuliu Vida. 
          Supus la vot, proiectul de Lege a fost avizat cu unanimitate de voturi, în 
forma adoptată de Senat. 
 
             Miercuri, 01 octombrie 2003 
 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 
          1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale 
(PL580/2003). 
           2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003  privind unele măsuri pentru derularea 
procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. 
Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în 
domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul 
Ministerului Economiei şi Comerţului (PL 484/2003).                                                                

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Teheran la 26 
ianuarie 2003 (PL 549/2003). 

 4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aderarea 
României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru 
Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost 
modificat la 1 iulie 2002 (PL 550/2003). 
            5. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

a) Ministerului Finanţelor Publice:  
- doamna Aura Gereanu - director general; 
- doamna Lucica Diaconescu - şef serviciu; 
- domnul Marius Dinescu - consilier. 

                 c) Ministerului Economiei şi Comerţului: 
                               - domnul Robert Neagoe - director general; 



 

 

                               - domnul Alexandru Alexe - director general. 
                   d) Institutului Naţional de Statistică: 
                               - doamna Clementina Ivan Ungureanu  - preşedinte. 
   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu 
Ruşanu. 
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind 
organizarea statisticii oficiale. 
 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 septembrie 
2003. 
 Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de Lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii 
oficiale, în scopul acordării posibilităţii Institutului Naţional de Statistică de a 
gestiona fonduri externe nerambursabile.  
 Reprezentantul Institutului Naţional de Statistică a spus că, prin raportare 
la aquis-ul comunitar, iniţiativa legislativă conţine două categorii de dispoziţii şi 
anume cele ce vizează implementarea acquis-ului comunitar deja armonizat 
pentru aplicarea programelor PHARE prin asigurarea finanţării diverselor 
acţiuni şi proceduri specifice, şi partea a doua ce conţine dispoziţii de 
completare a art. 19 din Ordonanţa 9/1992 republicată prin care se realizează 
armonizarea cu acquis-ul comunitar nepreluat în ordonanţă. Trebuie subliniat că, 
prin instituirea unei proceduri care are drept scop asigurarea protecţiei datelor 
personale se respectă principiul fundamental de drept comunitar privind 
integritatea, securitatea şi libertatea persoanei, consacrat în Directiva nr. 
95/46/CE privind protecţia datelor personale, precum şi în recenta Cartă a 
Drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (Capitolul Libertăţi), 
proclamată de Consiliul European de la Nisa în anul 2000. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât ca 
proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor, în forma adoptată de Senat.  
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003  
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii 
Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea 
şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile 
comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. .  
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că SNP 
"Petrom" - S.A. este cea mai mare societate din România şi una dintre cele mai 
importante societăţăi integrate de petrol şi gaze din Europa Centrală şi de Est, 



 

 

având un rol vital în economia românească. De asemenea, reprezentantul 
Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că societatea este cuprinsă în 
cadrul Programului PSAL II convenit cu Banca Mondială. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că proiectul 
de lege reglementează următoarele modificări: 
 - precizarea termenului de valabilitate a anunţului de vânzare sau ofertei 
de vânzare în cazul societăţilor comerciale din domeniul utilităţilor; 
 - reglementarea opţiunii instituţiei publice implicate ca, în cazul 
imposibilităţii încheierii contractului de privatizare cu ofertantul selectat 
conform grilei de punctaj stabilite anterior, să continue negocierile şi să 
finalizeze contractul de privatizare cu ofertantul care întruneşte punctajul 
imediat următor. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a subliniat faptul că iniţiativa 
guvernului vine să creeze un cadru legislativ care să permită o privatizare reuşită 
pentru societatea "Petrom". De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Marin a dorit să ştie dacă procentul de 5% din acţiunile societăţii  se vor acorda 
BERD după ce se va încheia vânzarea societăţii către investitorul strategic şi 
care va fi structura acţionariatului după terminarea privatizării societăţii. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că 
deocamdată nu se ştie sigur dacă BERD va achiziţiona cele 5% din capitalul 
social al SNP "Petrom" - S.A. prin conversia  în acţiuni a unei părţi din 
împrumutul acordat de bancă în sumă de 140 milioane dolari,  care nu a fost 
trasă în totalitate de către societate. De asemenea, reprezentantul Ministerului 
Economiei şi Comerţului a spus că statul va deţine un pachet de 33,34% care îi 
va permite să intervină în deciziile viitoare ale investitorului strategic cu privire 
la: dizolvare, lichidare, divizare sau fuziune. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a 
prezentat un calendar al derulării procesului de privatizare, sub rezerva că el s-ar 
putea să nu fie respectat în totalitate, din motive obiective. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie: 1) de ce nu s-a 
realizat acţiunea de aur; 2) care este punctajul acordat pentru preţ, care este o 
componentă importantă de selecţie a ofertanţilor; 3) de ce se mai cer garanţii 
investitorului strategic, din moment ce prin suma plătită de acesta, care este 
foarte mare, el nu-şi poate permite să nu investească în continuare. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că în ceea ce 
priveşte acţiunea de aur, acest lucru nu s-a putut realiza datorită condiţionărilor 
făcute de organismele internaţionale: BERD şi Uniunea Europeană. De 
asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că 
deocamdată nu se ştie care este punctajul acordat pentru preţ. 
 Domnul deputat Stanciu Zisu a întrebat de ce s-a cerut reachiziţionarea 
unui procent de pe bursă arătându-se şi limitele valorii pentru acţiunile 
respective. 



 

 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că din punct 
de vedere legal trebuia să se precizeze limitele valorii pentru aceste acţiuni. 
 Domnul deputat Stanciu Zisu a precizat că, deşi acest lucru a fost legal, 
totuşi, din punct de vedere economic, a dăunat societăţii. 
 Domnul deputat Nicolae Sersea a dorit să ştie de ce iniţial se face 
subscrierea doar a unui procent de 2%  pentru salariaţi, şi mai târziu diferenţa 
pînă  la concurenţa limitei de 8% din capitalul social al societăţii. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că iniţial se 
face subscrierea numai pentru un procent de 2% pentru a se menţine în acest 
moment pachetul majoritar de 51% pentru investitorul strategic şi de asemenea, 
pentru a nu influenţa în mod negativ preţul acţiunii la bursă. 
 Domnul deputat Nicolae Sersea a dorit să ştie dacă în urma privatizării 
societatea va rămâne integrată, cu toate cele 3 componente ale sale. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că politica 
guvernului este ca societatea să rămână integrată, pentru a juca în continuare 
rolul de societate importantă, integrată de petrol şi gaze din Europa Centrală şi 
de Est. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată. 
 
 La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003. 
 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 septembrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat membrilor 
comisiei proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 
Senat. 
 
 La  punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea 
Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma 
la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002. 
 Datorită lipsei iniţiatorului la lucrările comisiei, în unanimitate de voturi, 
a fost aprobată amânarea  proiectului de lege, pentru o şedinţă viitoare. 
  
  
 Joi, 02 octombrie 2003 

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aderarea 

României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru 



 

 

Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost 
modificat la 1 iulie 2002 (PL 550/2003). 
           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
             La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
             La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei:  
 Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 septembrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a prezentat membrilor comisiei 
proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de 
Senat. 
 
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                          Expert 
parlamentar 
                    Alina 
Hodivoianu 
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