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 Marţi, 12 octombrie 2004 

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

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă continuarea dezbaterilor în fond, în 
procedură de urgenţă, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi 
naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a 
societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Acest proiect de lege a fost dezbătut în şedinţele din zilele de 28 septembrie, 5 şi 6 
octombrie urmând ca la această şedinţă să fie dat votul final. 
 Cu 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi o abţinere s-a aprobat proiectul de lege, cu 
amendamente. 
 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : doamna Lucia Cornelia Lepădatu – delegaţie, domnul Dan 
Ioan  Popescu.  

  

 Miercuri, 13 octombrie 2004 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 

domnul preşedinte Viorel Ştefan. 

La primul punct al ordinei de zi a avut loc şedinţa comună a celor patru comisii  de 
specialitate din Parlament cu privire la audierea unui candidat în vederea numirii acestuia ca 
membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, în şedinţa comună din 13 
octombrie 2004 cele patru comisii abilitate din cadrul Parlamentului României au procedat la 
audierea candidatului, domnul Eros Victor, propus de grupul parlamentar UDMR, pentru 
reînnnoire de mandat pentru 5 ani. 

In urma audierilor, cu 72 de voturi pentru şi un vot împotrivă, comisiile reunite propun 
Plenului Parlamentului nominalizarea domnului Eros Victor ca membru al Comisiei Naţionale 
a Valorilor Mobiliare. 

 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare din cadrul  Camerei Deputaţilor a absentat : doamna Lucia Cornelia 
Lepădatu – delegaţie, domnul Dan Ioan  Popescu.  
 Din numărul total de 26 deputaţi, membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
din cadrul  Camerei Deputaţilor a absentat : domnul Călin Popescu Tăriceanu şi domnul Nini 
Săpunaru – grup parlamentar PNL şi domnul Sali Negiait – grup Minorităţi Naţionale.  
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La  punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (PLx 320/2004). 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare.   
  La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul deputat Varujan Pambuccian – iniţiator al 
propunerii legislative, reprezentanţii Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România: domnul 
Cristian Mateescu – secretar general şi domnul Ioan Ban – consilier, precum şi doamna 
Magda Popescu, avocat al firmei de avocatură Burchel&Asociaţii SCA. 

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

Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Varujan Pambuccian, a prezentat 
proiectul arătând necesitatea adoptării sale.  

Reprezentantul Asociaţiei Societăţilor de Leasing din România a spus că este de acord 
cu prevederile iniţiativei legislative. 

In unanimitate au fost aprobate amendamentele domnului deputat Alexandru Sassu. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 

 Din numărul total de 30 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a absentat : doamna Lucia Cornelia Lepădatu – delegaţie, domnul Dan 
Ioan  Popescu.  

 

  
   PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                               Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu   
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