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 Marţi, 15 iunie 2004 
 
          Ordinea de zi a inclus dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură 
de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a  AVAB, 
prin comasarea prin absorbţie a APAPS. (PLx 331/2004).                                                      
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   

          La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea: 

                    a) Autorit ii pentru Valorificarea 
Activelor Statului: domnul vicepre edinte Victor 
Dimitriu; 
                          b) Ministerului Finanţelor Publice: doamna director general 
adjunct Elena Ianda. 
          Proiectul de lege, care a fost adoptat de Senat în şedinţa din  24 mai 2004, 
a fost prezentat de domnul vicepreşedinte  Victor Dimitriu. 
           Prin prezentul proiect de lege se stabileşte un set de măsuri privind 
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, care prin 
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Administrarea Participaţiilor 
Statului îşi extinde competenţele şi preia drepturile, obligaţiile şi atribuţiile 
APAPS. 
         În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
şi privatizare au hotărât, cu 28 voturi pentru şi o abţinere, avizarea în fond a 
acestui proiect de Lege în forma adoptată de Senat. 
         Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus ca domnul preşedinte al 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului  să prezinte, până la sfârşitul 
lunii, o informare referitoare la stadiul actual al reorganizării şi direcţiile de 
dezvoltare ale instituţiilor.  
         Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
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            Miercuri, 16 iunie 2004 
 
          Ordinea de zi a inclus: 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind 
mandatarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat 
să exercite atribuţiile instituţiilor publice implicate, conform Ordonanţei de 
urgenţă a  Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. 
(PLx 305/2004). 
          2.  Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2004 
privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv 
constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC 
- S.A. (PLx 302/2004).                                                                                                              
          La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   

          La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea: 
             a) Secretariatului General al Guvernului:  

- domnul subsecretar de stat Tudor Bebe; 
- domnul director Nicolae Iliuţă; 
- domnul director adjunct Tiberius Tănase; 

             b) Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat: 
doamna director juridic Georgica Dănilă; 
             c) Ministerului Finanţelor Publice: doamna Mioara Ionescu - consilier ; 
             d) Băncii Naţionale a României: domnul Eugen Rădulescu -  consilier al 
Guvernatorului BNR; 
              e) Casei de Economii şi Consemnaţiuni: domnul Petre Terzi - 
vicepreşedinte.  
      La primul punct al ordinei de zi, domnul subsecretar de stat Tudor 
Bebe a prezentat proiectul de lege care are ca obiect instituirea unor dispoziţii 
care să mandateze Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat” să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a prezentat amendamente de 
modificare a articolului 1 şi  de  modificare şi completare a articolului 2, pentru 
a se da posibilitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat” să utilizeze şi alte metode de privatizare prevăzute de lege, nu numai 
vânzarea de active. 
          Doamna deputat Hildegard Puwak a menţionat că prin eliminarea 
sintagmei "prin vânzare de active" se poate înţelege numai privatizare integrală. 

Domnul director Nicolae Iliuţă susţine amendamentele propuse apreciind 
că în acest mod se permite Regiei Autonome  „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”  să  aplice cele mai potrivite metode de privatizare permise 
de lege. 
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Supuse la vot amendamentele au fost aprobate cu 28 voturi pentru şi un 
vot contra. 
           După dezbaterea pe articole, proiectul de Lege privind mandatarea Regiei 
Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat să exercite 
atribuţiile instituţiilor publice implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale a fost avizat 
în fond de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

La punctul al doilea al ordinei de zi,  doamna 
consilier Mioara Ionescu a prezentat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2004 privind unele măsuri 
premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei 
de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni. 

Acest proiect de lege are ca obiect instituirea 
unor m suri  premerg toare lans rii procesului de 
privatizare a Casei de Economii i Comsemna iuni S.A., 
potrivit graficului pentru privatizarea CEC prev zut 
în proiectul Memorandum-ului de politici economice i 
financiare convenit cu exper ii FMI. 
            Doamna consilier a precizat că pe 17 mai a.c. Comisia de privatizare a 
publicat anunţul pentru exprimarea expresiilor de interes. 
            Până în prezent s-au primit multe expresii de interes, care urmează să fie 
evaluate de către Comisie în vederea elaborării listei scurte şi transmiterii către 
Banca Mondială. Acest interes vădit se datorează faptului că nu mai sunt multe 
bănci de privatizat în zonă, precum şi existenţei unei reţele vaste de unităţi în 
teritoriu. 
            Decizia de privatizare se impunea deoarece deşi CEC face eforturi de 
restructurare nu reuşeşte să atingă standardele internaţionale, neavând un sistem 
informatic integrat bancar şi un personal la nivelul cerinţelor actuale. 
 Domnul  vicepreşedinte Petre Terzi a arătat că CEC are un bilanţ care 
înregistrează profit şi a fost auditat de firma KPMG. 
           S-a trecut la votarea pe articole a proiectului de Lege aflat în dezbatere. 
           Amendamentul la art.3 propus de Comisia pentru buget  a fost respins 
deoarece a întrunit 28 voturi contra şi o abţinere. 
           Amendamentul la art.5  propus de Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost admis cu unanimitate de voturi. 
            După dezbaterea pe articole, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2004 privind unele măsuri 
premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei 
de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni CEC - S.A. a fost aprobat 
cu unanimitate de voturi. 
 

 PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida  
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                                               Expert parlamentar 
                               Olga Tutoveanu 
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