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          Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interdicţia pentru

managerii, salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor
până la gradul III din instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul
român este acţionar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de
activitate concurent sau complementar activităţilor desfăşurate ca anagajat la
stat (PL 50/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL 180/2002).

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind  unele măsuri de urmărire a
executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a socetăţilor
comerciale (PL 41/2002).

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Codrin
Ştefănescu� deputat, în calitate de iniţiator al propunerii legislative în
dezbatere, domnul Romulus Moucha -  secretar de stat din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor, domnul Cătălin Doică  - director general adjunct şi
domnul Cristian Mureşan � consilier din partea Ministerului Finanţelor Publice,
domnul Iacob Zelenco -secretar de stat şi doamnele Adriana Bârzan, Antonela
Popa şi Aida Sandulache, consilieri juridici,  din partea Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului.
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea propunerii
legislative privind interdicţia pentru managerii, salariaţii cu funcţii decizionale
şi soţii acestora, precum şi rudele lor până la gradul III din instituţiile de stat,
regii şi societăţi comerciale unde statul român este acţionar unic sau majoritar
de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau complementar
activităţilor desfăşurate ca anagajat la stat.

Iniţiatorul a subliniat necesitatea acestei propuneri legislative şi a propus
ca această interdicţie să privească şi pe soţii şi rudele până la gradul III ale
persoanelor cu funcţii de conducere.

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor, ca
urmare a faptului că Guvernul nu a transmis punctul de vedere cu privire la
această propunere legislativă, cu toate solicitările repetate ale Comisiei.

  La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.

    Datorită lipsei de la lucrările Comisiei a reprezentanţilor Ministerului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate, reinvitarea Agenţiei Domeniilor Statului şi înscrierea dezbaterilor
pe ordinea de zi din data de 29 mai 2002, ora 14:00.

La punctul 3 al ordinei de zi s-au continuat examinarea pe articole, a
proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002
privind  unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin
contractele de privatizare a socetăţilor comerciale.

In urma dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat ultimile
8 articolele şi s-au aprobat 8 amendamente. In final, acest proiect de lege a fost
avizat, cu 27 voturi pentru, nici un vot contra şi o abţinere, cu amendamentele
aprobate.

De asemenea, a avut loc şedinţa comună a Comisiilor pentru politică
economică, reformă şi privatizare şi pentru buget, finanţe şi bănci din Camera
Deputaţilor şi a Comisiilor economică pentru buget, finanţe şi bănci din Senat
pentru audierea unui candidat pentru numirea unui membru al Comisiei
Naţionale a Valorilor Mobiliare.
          In urma audierii, s-a întocmit raportul comun pentru nominalizarea
domnului Octavian Gabriel Merce, din partea grupului PRM, ca membru al
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pentru un nou mandat de 5 ani.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Miercuri, 29 mai 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
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1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic
�SIDEX� - S.A. Galaţi (PL 557/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul
Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi (PL 606/2001).

3. Reluarea dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL
180/2002).

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu.
A fost invitat şi a participat la lucrările Comisiei, din partea Agenţiei

Domeniilor Statului,  domnul Cătălin Sandu � director.
Primul şi al doilea punct al ordinei de zi au fost abordate împreună.
Astfel, au început dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul
Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi şi a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi.

Au avut loc discuţii generale cu privire la aceste proiecte de legi.
Membrii Comisiei au hotărât continuare dezbaterilor pe articole şi a

amendamentelor depuse într-o şedinţă următoare.
La punctul 3 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea proiectului

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului.

 Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au acordat avize
favorabile proiectului de lege. Această iniţiativă legislativă a fost adoptată de
Senat în şedinţa din 28 martie 2002.

Domnul Cătălin Sandu din partea Agenţiei Domeniilor Statului a arătat că,
proiectul de Lege vizează, în principal, restructurarea societăţilor comerciale în
scopul sporirii atractivităţii obiectivelor supuse procesului de privatizare-
concesionare, precum şi stabilirea unor metode de concesionare în vederea
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utilizării activelor aflate în stadii avansate de degradare şi care nu prezintă
interes pentru societăţile comerciale care le au în patrimoniu.

De asemenea, se are în vedere stabilirea unui nou raport juridic în ceea ce
priveşte terenurile pe care societăţile comerciale le au în exploatare, înainte de
privatizare, pentru ca în momentul vânzării acţiunilor, cumpărătorul să poată
încheia concomitent şi un contract de concesionare.

Membrii Comisiei au solicitat informaţii privind concesionările,
redevenţele şi situaţia institutelor de cercetare din domeniu.

În urma examinării, proiectul de lege a fost avizat, cu  unanimitate de
voturi, în forma adoptată de Senat.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

PREŞEDINTE,

       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

    Expert parlamentar
                   Olga Tutoveanu
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