
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/ 70 /15.03.2006 

Proces verbal 

al şedinţelor Comisiei din  zilele de 

14 şi 15 martie 2006 

 

 Marţi,  14  martie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în urma retrimiterii la comisie a 

raportului, a proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 

privind rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

673/2005) 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

      

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

membri. Domul deputat Liviu Almăşan a fost înlocuit la lucrările Comisiei de 

domnul deputat Florea Damian. 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul Gabriel Cârnu – şef serviciu, reprezentanţii 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat: domnii Sorin Vicol – preşedinte 

şi Adrian Gurău – director general, precum şi reprezentantul Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: domnul Dănuţ Apetrei – secretar de 

stat. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Aurel Vainer.

          

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

fond, în urma retrimiterii la comisie a raportului, a proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 673/2005) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei c) a art. 

5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a menţionat faptul că Plenul Camerei 

Deputaţilor a retrimis acest proiect de lege la Comisie în vederea reexaminării şi 

depunerii unui raport suplimentar. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie dacă reprezentantul 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat domnul preşedinte Sorin Vicol are 

obiecţii în ceea ce priveşte retrimiterea acestui proiect de lege la Comisie de 

către Plenul Camerei Deputaţilor. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a spus că nu contestă decizia luată în cadrul Plenului 

Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Emil – Radu Moldovan a dorit să ştie dacă reprezentantul 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul preşedinte Sorin Vicol, a 

fost prezent la dezbaterile care vizau prezentul proiect de lege din cadrul 

Plenului Camerei Deputaţilor. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a spus că, din păcate nu a participat la dezbateri deoarece 

domnul Ministru delegat pentru relatia cu Parlamentul, 

Bogdan Olteanu nu l-a invitat să-şi susţină punctul de vedere. 
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Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a mai spus că în anul 2005 au avut loc unele derapaje şi 

ilegalităţi.  

Domnul deputat Bogdan Pascu a menţionat că din stenograma şedinţei 

Camerei Deputaţilor din ziua de 9 martie 2006 reiese că nu există nici un motiv 

pentru retrimiterea acestui proiect de lege la Comisie, neexistând o motivaţie. În 

ceea ce priveşte programul de împrospătare a mai multor produse trebuie să se 

realizeze, chiar dacă ministerul doreşte sau nu acest lucru. Urmarea programului 

de împrospătare. nu reprezintă producerea dezechilibrelor pieţei. 

Domnul deputat Ion Stoica a propus menţinerea punctului de vedere al 

Comisiei vis-à-vis de acest proiect de lege, deoarece nu au existat motive pentru 

retrimiterea acestuia de către Plen la Comisie. 

Domnul deputat Gabriel Sandu i-a solicitat  reprezentantul Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul preşedinte Sorin Vicol, să prezinte 

membrilor comisiei documentele din care reiese că în anul 2005 au avut loc 

unele derapaje şi ilegalităţi precum şi soluţiile, astfel încât aceste probleme să nu 

se mai repete. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a fost de-acord să-şi retragă 

amendamentul, deoarece solicitarea avizelor de la alte ministere ar îngreuna 

foarte mult munca  Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi a solicitat ca 

printr-o reglementare,  aceste politici agrare să fie corelate cu rezerva de stat. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a susţinut că acest proiect de lege ar trebui 

să fie avizat negativ. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

domnul secretar de stat Dănuţ Apetrei, a menţionat că Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat prin neconsultarea cu ministerul poate influenţa preţul 

produselor. 

Domnul deputat Andrei – Dominic Gerea a dorit să ştie cum va interveni 

Guvernul în viitor pentru a scădea preţul pâinii. 
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Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

domnul secretar de stat Dănuţ Apetrei, a menţionat că în anul 2005 când a 

existat excedent de producţie pe piaţă, statul a colectat o anumită cantitate, prin 

care a reglat echilibrul preţului. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a spus că în calitatea sa de reprezentant al 

judeţului Ialomiţa, care este preponderant agrar, statul nu a intervenit în nici un 

fel pe piaţă, iar acest lucru nu se va întâmpla nici în viitor. Nu Guvernul decide 

când este nevoie să se împrospăteze produsul, ci normativul. Este adevărat că 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, decide în ceea ce 

priveşte politicile agricole, dar aceste probleme se discută în cadrul şedinţelor de 

Guvern. 

Domnul deputat Emil – Radu Moldovan a spus că Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se confruntă cu foate multe 

probleme şi a dorit să ştie ce se va întâmpla daca stocul de grâu va expira. 

Domnul deputat  a susţinut că acest proiect de lege este inutil.  

Domnul deputat Andrei – Dominic Gerea a dorit să ştie ce se întâmplă 

dacă Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nu dă avizul 

pentru împrospătare, ce cantitate de grâu deţine rezerva de stat – în procente, 

precum şi dacă Uniunea Europeană prevede anumite stimulente pentru produsele 

agricole. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a mai spus că Uniunea Europeană acordă stimulente 

pentru unele produse agricole şi anume:floarea-soarelui, sfeclă, solaria. 

Reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, domnul 

preşedinte Sorin Vicol, a menţionat că în art. 5 din Legea 82/1992 există un 

nomenclator de produse al rezervei naţionale, în care sunt prevăzute atât 

cantităţile cât şi termenele de păstrare ale produselor, acestea fiind aprobate de 

Guvern. Consumul lunar de grâu pentru panificaţie este de 150.000 de tone, 

adică 1,5 milioane tone pe an. Faptul că Administraţia Naţională a Rezervelor de 

Stat intervine cu 50-60 de mii de tone, nu are cum să influenţeze piaţa grâului. 
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Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a supus la vot propunerea de 

menţinere a raportului iniţial. 

În urma reexaminării, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 22 de voturi pentru şi 2 abţineri să propună spre 

dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de 

Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat. 

Miercuri, 15 martie  2006 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Prezentarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 

a strategiei de privatizare pe anul 2006. 

          2.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

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

membri. 

 

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

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: domnul Răzvan Orăşanu – preşedinte, domnul 

Cosmin-Andrei Rotaru - consilier preşedinte şi doamna Enea Atena - consilier 

preşedinte. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

          

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă prezentarea de către 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a strategiei de privatizare pe 

anul 2006. 

 

Domnul Răzvan Orăşanu, preşedintele AVAS a făcut o scurtă  prezentare 

a societăţilor aflate în portofoliul prioritar al AVAS pentru anul 2006 şi anume 

cele la care AVAS are pachetul majoritar, respectiv pachetul minoritar 
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important, cu drept de preferinţă, sau societăţi comerciale listate cât şi a 

societăţilor aflate în pachetele de privatizare ale ministerelor de resort, 

institutelor de cercetare şi societăţilor comerciale. 

Membrii Comisiei au întrebat, punctual, despre diferite probleme apărute 

în cadrul derulării proceselor de privatizare, precum şi modurile propuse de 

AVAS pentru soluţionarea acestora, făcându-se referiri clare la unele dintre 

aceste societăţi cum ar fi: Tractorul Braşov, Aversa Bucureşti, Rulmentul Braşov 

sau Laminorul Brăila. 

Preşedintele AVAS a adus lămuririle necesare, exemplificând, pentru 

fiecare dintre cazurile ridicate, modul în care AVAS şi-a propus abordarea 

restructurărilor şi îmbunătăţirii situaţiei societăţilor respective pentru a deveni 

atractive pentru potenţialii investitori.  

De asemenea, domnul Răzvan Orăşanu, preşedintele AVAS, a prezentat, 

pe larg, derularea proceselor de privatizare, punând accent pe necesitatea 

respectării condiţionărilor stricte ale Uniunii Europene precum şi ale Consiliului 

Concurenţei din ţara noastră.  

Domnul Răzvan Orăşanu a subliniat flexibilitatea obţinută de partea 

română şi din partea reprezentanţilor Uniunii Europene referitor la anumite 

condiţii contractuale pentru privatizarea Tractorului Braşov. 

De asemenea, a fost ridicată problema seriozităţii tuturor părţilor 

implicate în procesul de privatizare, a necesităţii respectării condiţiilor 

contractuale atât din partea investitorilor cât şi a statului, prin asumarea tuturor 

obligaţiilor post-privatizare.  

Membrii Comisiei l-au asigurat pe preşedintele AVAS, domnul Răzvan 

Orăşanu, de întregul lor sprijin, în domeniul legislativ, pentru derularea rapidă a 

proceselor de privatizare aflate în portofoliul AVAS. 
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PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                             Consilier: 

                   Anca Chiser 

         Expert:   

                                                                                       Graziella Segărceanu
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