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 Marţi,  7 martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

 1. Dezbaterea şi avizarea, proiectului de Lege privind accesul 

parlamentarilor la documentele privatizării, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. (PLx 103/2006) 

 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri.  

 

 

Administrator
Original
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La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: doamna Elena Andrei – director precum şi 

domnii senatori: Ovidiu Creţu, Ioan Toma, Mihail Antonie şi Mihai Lupoi, în 

calitate de iniţiatori. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

          

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, 

proiectului de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 103/2006) 

 

Proiectul de lege are ca obiect  reglementarea accesului parlamentarilor la 

documentele privatizării, propunându-se Guvernului şi celorlalte organe ale 

administraţiei publice să fie obligate să prezinte, în cadrul controlului parlamentar 

al activităţii lor, la solicitarea scrisă a preşedintelui Camerei Deputaţilor, 

Senatului sau al unei comisii parlamentare, în termen de maximum 48 de ore, 

prin intermediul reprezentantului autorizat al autorităţii care deţine informaţiile şi 

documentele referitoare la privatizare, asigurându-se securitizarea transportului, 

necopierea şi păstrarea secretului acestora. 

 

 Domnul senator Mihai Lupoi a făcut o scurtă prezentare a proiectului de 

Lege. 

 Domnul senator Lupoi a spus că în calitatea cu care a fost investit de 

populaţie, aceea de senator, este anormal să nu aibă acces la informaţiile şi 

documentele privind privatizarea.  
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 Domnul senator Lupoi a subliniat că îşi menţine punctul de vedere privind 

acest proiect de lege,  deşi Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

 Reprezentantul AVAS doamna director Elena Andrei a menţionat că 

susţine punctul de vedere al Guvernului, deoarece potrivit prevederilor art.12(1) 

al Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se 

exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, informaţiile privind activităţile 

comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului 

concurenţei loiale, potrivit legii.  

 Reprezentantul AVAS doamna director Elena Andrei a mai menţionat că 

nu toate privatizările sunt aprobate de Parlament. 

 Domul Preşedine Mihai Tudose a subliniat că, aceste discuţii cu privire la 

contractele de privatizare  au existat şi în ultimii patru ani, iar în calitatea sa de 

jurist a spus că există contracte comerciale a căror desecretizare ar însemna 

scoaterea pe piaţă a unor informaţii care ar putea fi folosite de firmele concurente 

în viitor. Dacă s-ar aviza favorabil acest proiect de lege ar însemna că orice 

parlamentar poate să solicite documentele de privatizare, adică documentele 

elaborate cu ocazia derulării procedurilor de privatizare după încheierea 

procesului de privatizare, inclusiv cele ulterioare privatizării, în condiţiile 

stabilite prin contractele de privatizare.        

 Domnul Preşedinte Mihai Tudose a suţinut că va vota pentru avizarea 

negativă a prezentului proiect de lege.  

 Domnul senator Antonie  Mihail  a spus că prezentul proiect de lege este 

iniţiat de patru membri ai Comisiei de privatizare din Senat, România  pierzând 

sume importante datorită lipsei transparenţei. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a susţinut că ori de câte ori a avut loc o 

privatizare dubioasă  s-a format o comisie, argumentele au fost discutate în 

şedinţă închisă, iar concluziile au fost date publicităţii. La discuţii fiind invitat şi 

ministrul de specialitate. Domnul deputat a susţinut avizarea negativă a 

prezentului act normativ. 
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 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a spus că lectura proiectului de lege 

este tentantă, o privatizare având implicaţii mari pe o anumită piaţă, dar un drept 

alocat fără nici un fel de constrângeri este foarte riscant. Domnul deputat a 

susţinut avizarea negativă a acestui proiect de Lege. 

 Domnul Preşedinte Mihai Tudose a susţinut faptul că la prezentul proiect 

de lege s-ar putea aduce o completare, iar în ceea ce priveşte atribuţiile comisiei 

să existe şi aceea de a avea acces la contractele post privatizare. Pentru cercetarea 

abuzurilor existând un organ de anchetă. 

 Domnul senator Ovidiu Creţu a subliniat că iniţiativa legislativă a avut ca 

punct de plecare art.11 din Constituţia României, republicată, care prevede că 

Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului 

parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi 

documentele cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile 

parlamentare prin intermediul preşedinţilor acestora, precum şi un fapt real, 

acela de ai fi fos refuzat accesul la dosarul Sidex S.A. Galaţi.  

 Domnul senator Ovidiu Creţu a mai subliniat că prin prezentul act 

normativ solicitarea documentelor se face la cererea a cel puţin 3 parlamentari 

membri ai comisiei. Parlamentul este o instituţie fundamentală a statului, acest 

statut conferindu-i accesul la orice tranzacţie. Domnul senator a susţinut avizarea 

favorabilă a acestui proiect de lege. 

 Domnul deputat Alin Teodorescu a susţinut că proiectul de Lege nu are 

nici o utilitate, susţinând avizarea negativă a prezentului proiect de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a menţionat că a solicitat 

documente de privatizare de la instituţiile ce deţin aceste documente (AVAS, 

APAPS, MEC) pe care nu le-a primit. 

  Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai menţionat că domnul 

Ovidiu Muşetescu, fostul preşedinte al APAPS, a refuzat prezentarea contractelor 

motivând raţiuni comerciale de confidenţialitate.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că pentru membrii 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, accesul la 
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documentele privind privatizarea are o deosebită importanţă, îndeosebi în cadrul 

procesului legislativ, pentru analiza şi fundamentarea diferitelor puncte de 

vedere. Trebuie cunoscute condiţiile în care se realizează privatizarea pentru 

fundamentarea diferitelor opţiuni, în acest sens domnul deputat a susţinut 

avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot dezbaterea pe articole a 

prezentului act normativ. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul proiectului de Lege, 

acesta  fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 1 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 2 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 3 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot artcolul 4 al proiectului de 

Lege, acesta  fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot proiectul de Lege în 

integralitate, acesta fiind respins cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 

abţineri. 
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     În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au hotărât cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, 

avizarea negativă a proiectului de Lege privind accesul parlamentarilor la 

documentele privatizării. 

 

 

      Miercuri, 8 martie  2006 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. 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: 
          Anca Chiser 

         Expert:   
                                                                                       Graziella Segărceanu  
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