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         1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind 

unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic 

’’SIDEX’’ S.A. Galaţi.(PLx 88/14.03.2005).                                                                                      

           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 de 

membri, domnul deputat Emil Radu Moldovan fiind plecat în delegaţie externă.  

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile 

art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: doamna Cristiana Gociu – director, iar din partea 

Ministerului Integrării Europene: domnul Adrian Ciocănea – Secretar de stat şi 

doamna Oana Căpeţ – consilier de integrare. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

    La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă  dezbaterea şi avizarea, în fond, 

în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 

Comerciale Combinatul Siderurgic ’’SIDEX’’ S.A. Galaţi. 

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 10 martie 2005. 

Domnul Secretar de stat Adrian Ciocănea a prezentat proiectul de lege arătând 

necesitatea aprobării acestuia. 

 Domnul Secretar de stat Adrian Ciocănea a mai menţionat faptul că, Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.134/2004 trebuie să fie respinsă deoarece, a fost publicată 

în Monitorul Oficial nr.415 din 17 mai 2005 - Legea pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii 

Comerciale Combinatul Siderurgic ’’SIDEX’’ S.A. Galaţi,. 

          Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât să propună spre dezbatere şi adoptare 

plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ’’SIDEX’’ S.A. Galaţi, în forma 

adoptată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi au fost  înscrise alte probleme curente ale 

Comisiei. 

          Domnul deputat Liviu Almăşan a propus realizarea unei legături cu Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea înfiinţării unei Comisii însărcinată 

să supervizeze activitatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în tot ce 

relaţionează cu Comisia pentru politică economică,reformă şi privatizare 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat faptul că, în acest sector de 

activitate, Camera Deputaţilor nu exercită  prerogative de control.  

 Domnul deputat Liviu Almăşan a sugerat ca reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului să prezinte membrilor Comisiei un raport scris asupra 

activităţii acestei instituţii. 
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Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus membrilor Comisiei ca în ultima 

săptămâmă a fiecărei  luni să aibă loc o întrevedere cu reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului în cadrul căreia, să se prezinte o informare asupra 

activităţii acestei instituţii. S-a propus, de asemenea, întocmirea prealabilă a unei liste 

de întrebări de către membrii Comisiei, cu privire la raportul ce urmează a face 

obiectul dezbaterii. 

Membrii Comisiei au fost de-acord cu propunerea domnului Preşedinte Mihai 

Tudose. 

Domnul deputat Liviu Almăşan a afirmat că la întrebările adresate Ministrului 

Economiei şi Comerţului - domnul Codruţ Şereş, precum şi la cele adresate 

reprezentanţilor Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, aceştia au dat 

răspunsuri ce nu concordă cu realitatea. 

Domnul deputat Alin Teodorescu a susţinut faptul că, nu au apărut normele de 

privatizare ale CEC şi BCR şi că lucrările sunt în întârziere cu 6 luni faţă de Planul 2. 

 

Joi, 24 februarie 2005 

            Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi studiul proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998) 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 PREŞEDINTE, 

  Mihai TUDOSE 

                                                                                                  SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA    

                         

                                                                                                                                                              Consilier parlamentar, 

                           Anca Chiser 

                                   Expert parlamentar, 

                                                                                                                                  Graziella Segărceanu
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