
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la şedinţa din 20.02.1997 

 
 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul si prezintă ordinea de zi 
pe care o supune la vot: 
  1. Audierea preşedinţilor C.A. ale celor 5 F.P.P.-uri privind activitatea de privatizare până la 
31.oct.1996 conform Legii nr.58/1991 si Legii nr.55/1995 si asupra stadiului de aplicare a Legii 
nr.133/1996 pentru trasformarea Fondurilor Proprietăţii Private în Societăţi de Investiţii Financiare. 
 
  2. Examinarea si adoptarea Regulamentului de funcţionare al comisiei. 
 
  3. Diverse. 
  Este aprobat unanim. 
  După ce constată că sunt prezenţi toţi deputaţii pentru analiza propusă la punctul 1 de pe 
ordinea de zi, dl.preşedinte D.I.Popescu îi invită să-şi prezinte informarea fiecare preşedinte al F.P.P. în 
ordinea cunoscută: F.P.P.1, F.P.P.2, F.P.P.3, F.P.P.4, F.P.P.5. 
  După ce fiecare FPP predă comisiei rapoartele pe anul 1996, urmează prezentările: 
  F.P.P.1 (S.I.F.) - Banat Crişana - Dl.Davidovici - vicepreşedinte. 
  Prezintă date din Raportul de activitate pe anul 1996, prezentat comisiei spre informare. 
  Intre 1993 - 1996 s-au privatizat 333 soc.com. Procesul de privatizare s-a desfăşurat normal 
respectând prevederile Legii 58/1991 si Legii 55/1995. 
  In prima A.G.A. a S.I.F. se va prezenta situaţia economico-financiară a S.I.F. si programul de 
afaceri si investiţii pentru perioada următoare. 
  Dl.preşedinte D.I.Popescu - solicită explicaţii punctuale, specifice privatizării în zonă si 
efectele scontate prin privatizarea asupra S.C. din patrimoniu, în faza următoare a discuţiilor, faţă de datele 
generale la care s-a referit anterior. 
  F.P.P. 2  Moldova - Dl.Iacobov oferă date asupra derulării privatizării în zonă, conform 
raportului pe 1996 predat comisiei, spre informare si metodelor stabilite prin lege. Vânzarea pe cheş nu s-a 
putut realiza fiind ramuri din industria textilă cu situaţie economică critică, fără solicitări la cumpărare. 
Referitor la strategii, plasamentele de 46.500 milioane dividende sunt făcute în câteva bănci, una fiind 
creată  în asociere cu o firmă americană. 
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  S-au efectuat investiţii în afaceri rentabile pe termen lung, în burse, liesing, etc. 
  Privind asistenţa tehnică si financiară - s-au acordat numai S.C. cu probleme financiare, unde 
plasamentele FPP au fost utile pentru revigorare cu profitabilitate. Prezintă câteva exemple printre care 
FORTUS Iaşi. 
  Privind acţiunile de compensare cu FPS s-a ajuns la elaborarea normelor de stat ce urmează a 
fi aprobate de Guvern si apoi prin aplicare să se încheie compensarea cât mai repede, deşi metodologia pare 
destul de greoaie. 
  Referitor la distribuirea certificatelor de proprietate, se poate încheia până la 15.04.1997, 
valoarea certificatelor de proprietate fiind unică (20 - 50.000 lei) se înstrăinează deja de ţigani. 
  Statutul S.I.F. probat de C.N.M.V. conţine prevederi care nu ţin seama de S.C. 
neperformante, cu acţiuni fără valoare rămase în portofoliu, nefiind performant. La data intrării în vigoare a 
O.G. de înfiinţare a S.I.F. acestea vor dispărea total. 
  F.P.P. 3 Transilvania - Dl.Fercală - recomandă analiza datelor oferite în Raportul pe 1996 
predat comisiei. 
  Remarcă o serie de inexactităţi si carenţe în sistemul de privatizare adoptat prin Legea 
nr.58/1991 si apoi prin Legea nr.55/1995, fără de care privatizarea se putea continua la fel prin ofertă 
publică cu rezultate satisfăcătoare. 
  S-au valorificat superior acţiunile, realizând un supliment de 225 milioane în patrimoniu. 
Proprietatea MEBO a fost rezultatul tranzacţiilor certificatelor de proprietate. Subscrierea titlurilor de 
privatizare a fost încheiată în termen cu economii privind implementarea Legii 55/1995. 
  Certificatele de acţionar au fost distribuite în proporţie de 55%. Se poate ajunge la peste 70% 
în următoarele 2 saptămâni. 
  Portofoliul primit prin Legea 58/1991 din cele 9 judeţe (inclusiv Constanţa) a fost unul din 
cele mai slabe portofolii, cu rezultate financiare neperformante, neaducând nici un dividend (transporturi 
navale, piscicola, turism litoral). Nivelul de rentabilitate este de 0,91% pentru FPP 3.  
  Iniţial portofoliul a fost de 110 mld., iar azi este de 3750 mld., iar un S.C. din portofoliu a 
crescut prin divizare, conform unor norme de dare în gestiune pe durată determinată, cu efecte dăunătoare 
performanţei. Critică abrogarea Legii 77/1991 pentru privatizarea prin metoda MEBO, care a asigurat 
privatizarea, fără capitalizarea necesară a tuturor celor ce au devenit neperformante. 
  Din FPP 3 prin plecarea la patrimoniul de protocol stabilit de Guvern prin H.G. urmează o 
compensare cu FPS pentru reglementarea de rigoare. 
  Urmare aportului de subscriere peste 30% în cazurile acestui fond, se va înregistra prin 
compensare ce va fi ordonată prin H.G. ce se va emite în perioada imediat următoare.  
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  Prezintă rezultatele financiare aferente activităţii FPP, care la 31 oct.1996 a atins capitalul de 
110 mld. din care s-au plătit dividendele acţionarilor, se suportă cheltuielile stabilite prin Legea 133/1996. 
  Plasamente în titluri de valoare, depozite bancare si acţiuni la societăţi performante. 
  Dividendele vor fi distribuite cetăţenilor după prima A.G.A. a F.I.S.. 
  Privind rolul S.I.F. pe piaţa de capital critică ordonanţa emisă de Guvern, care limitează 
investiţia S.I.F. până la limita de 10%, dar capitalul social care trebuie raportat la capitalul investitorilor 
pentru a creşte performanţa S.I.F. 
  Dacă Fondurile Mutuale nu plătesc impozite pe profit - fără persoană juridică - de ce S.I.F. ca 
persoană juridică plăteşte impozit pe profit? 
  In nov. si dec.1996 S.I.F. Translivania a platit 30% impozit pe profit, evitând conflictele cu 
Ministerul Finanţelor. 
  Este necesară reglementarea urgentă a investiţiilor de capital pentru AS.I.F. 
  Prezintă o serie de inadvertenţe între pieţele de capital existente în România si acţionarii 
soc.com., nefiind corect evaluate acţiunile nominalizate la purtător, care ajung în tranzacţie. Lipseşte o 
circulaţie normală pe piaţa RASDAQ a acţiunilor în tranzacţie. In aceste condiţii S.I.F. ajunge în faza de 
capotare, intrând în conflict de interese cu alte forme private tranzacţionale ce vor să combată S.I.F.-urile. 
  C.N.V.M. nu trebuie să dea legi, ci trebuie să le resoecte pe cele în vigoare, astfel încât să nu I 
se permită să desfiinţeze Fondurile Mutuale sau S.I.F. -urile, care sunt percepute azi si pe pieţele 
internaţionale, dar sunt blocate chiar prin statutul elaborat de C.N.V.M. fără opţiunea nici unui FPP care 
rămâne lipsit de posibilităţile de a participa la operatiuni ale pieţei de capital în mod performant. 
  S.I.F. 3 se angajează să colaboreze cu comisia pentru elaborarea legislativă privind piaţa de 
capital din România, fără îngrădirea S.I.F.-urilor, în dauna acţionarilor rezultaţi prin privatizare. 
  F.P.P. 4 Muntenia - Dl.Mihăescu punctează asupra problemelor neridicate de antevorbitori, 
afirmând că: 
  - Legea 58/1991 stabileşte că cele 5 FPP-uri sunt acţionari (proprietari) pe cele 30% din 
capitalul social stabilit pentru soc.com. cu capital de stat; 
  - toate FPP în legislatura trecută, au fost solicitate cu informări la comisii chiar de două ori pe 
lună si în continuare se supune subcomisiilor stabilite la Cameră si Senat pentru informările solicitate; 
  - privind organizarea si desfăşurarea activităţii de privatizare, gestionarea portofoliului primit, 
rezultatele finale ale privatizării si stadiul eliberării certificatelor de acţionari sunt prezentate detaliat în 
Raportul predat comisiei; 
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  - privind rezultatele financiare FPP are peste 80 mld. dividende, plasate în investiţii, în bănci, 
în condiţii avantajoase cu performanţe bune pentru FPP. Toate investiţiile se dovedesc a fi profitabile, ele 
fiind explicate detaliat în raport. A participat alături de FPS eficient prin emisiune de obligaţiuni la 
SIDERCA Călăraşi pentru capitalizarea producţiei; 
  - s-au înfiinţat soc.com. private: bănci, soc. de asigurări, soc. cu producţie industrială 
(FAUR), soc. de Liesing, etc. cu rezultate performante; 
  - FPP 4 este cotată favorabil în Europa unde  are proiecte de asociere cu firme de renume 
mondiale si parteneri valoroşi americani; 
  - solicită sprijinul comisiei privind stabilizarea reputaţiei acestor fonduri în faţa partenerilor 
externi prin acţiuni adecvate; 
  - privind operaţiunile de compensare cu FPS, se aşteaptă normele pentru începerea activităţii 
de cesionare si apoi compensarea cu FPS, după apariţia HG aşteptată din aprtea A.N.D.; 
  - acuză lipsa de colaborare a C.N.V.M. cu FPP pentru elaborarea statutului , care prin textul 
actual încalcă prevederile Legii 31/1991, Legii133/1996, pe care FPP nu-l recunosc întrucât nu se poate 
organiza prima A.G.A. a S.I.F. Nu se poate încadra în termenele stabilite de Legile privind piaţa de capital. 
  - solicită comisia să examineze acest statut si să constate deficienţele semnalate pe care 
C.N.V.M. ar urma să le elimine; 
  - de asemenea, cere comisiei să-i sprijine privind legislaţia asupra impozitării profitului 
înregistrat de S.I.F. 
  - F.P.P. au în patrimoniu capital foarte mare, dar activele sunt foarte slab performante; 
  - referitor la portofoliul care ar rămâne FPP 4 s-ar reduce la cca. 1000 mld. fiind o cotă de 
cca. 700 mld. care nu se ştie cui revin fiind acţiuni reziduale. Dintr-un capital de portofoliu de 330 mld. FPP 
4 are un capital activ net performant de numai 100 mld. 
  - conform O.G. nr.24 FPP sunt..... la lipsa participării în piaţa de capital, devenind fonduri 
neprofitabile. 
  FPP 5 Oltenia - Dl.Salapa: 
  - subliniază blocajul în care sunt supuşi prin statutul emis de C.N.V.M., neţinând seama de 
varianta statutului FPP; 
  - la această dată nu sunt definitivate portofoliile FPP lipsind colaborarea cu FPS, A.N.V.M. si 
A.N.D., deşi s-a insistat asupra acestui aspect; 
  - ivind plata impozitului pe profit, acesta s-a plătit pentru evitarea penalizărilor la 
Min.Finanţelor; 
  - distribuirea certificatelor de proprietate se încheie conform programului adoptat de C.A. 
  - FPP 5 are cele mai mici dividende având portofoliul cel mai puţin performant; 
  - recuperarea dividendelor neîncasate pe 92,93,94 datorită nevirării provocate de blocajele 
financiare este o foarte dificilă problemă actuală. 
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  - dă exemplul cel mai grav prin OLTCHIM Râmnicu Vâlcea la care FPS  nu i-a srijinit pentru 
încasările de dividende. 
  - rezultatele sunt foarte bune mai ales prin plasamentele din bănci. 
  FPS - dl.preşedinte Strauss face o prezentare generlă asupra privatizarii celor peste 3200 
soc.com. 
  - citează prevederile normelor metodologice privind compensările si subscrierile, la care 
coordonarea  revine A.N.P., la care se cere o mai mare coparticipare. 
  - solicită comsiei să intervină la A.N.P. pentru urgentarea acestor actiuni. 
  - privind piaţa de capital, situaţia vânzării acţiunilor oferă probleme din lipsa reglementărilor 
necesare de la C.N.V.M. pentru stabilirea normelor valabile pentru FPS si FPP-uri. 
  Dl.Ciurezu - FPP Oltenia insistă asupra urgentării metodologiei si asupra normelor care să 
stabilească compensările cu FPS. 
  Privind dividendele neîncasate la FPP sunt necesare reglementări legislative, de asemeena, nu 
se pot ţine bilanţurile, necunoscându-se profitul exact prin încasarea dividendelor. 
  Dl.dep.Dumitru Popescu - apreciază prezentarea situaţiei cu problemelor lor. Solicită un 
comentariu cu întreprinderile privatizate în FPP Moldova, cum au evoluat, cu ce tendinţe. 
  De la FPP Transilvania cere nominalizarea actelor legislative necesare eliminării cazurilor 
prezentate. 
  Dl.Iacobov - FPP Muntenia - remarcă situaţia pregătirii juridice la soc.com. privatizabile si 
privatizării, în funcţie de metoda de privatizare. Evoluţia S.C. privatizate a fost determinată de valoarea 
managerului. Majoritatea soc.com. privatizate au o situaţie economico-financiară superior evolutivă. 
  Dl.Fercală - FPP 2 - pledează pentru dezvoltarea soc.com. privatizate prin activitatea 
superioară a managementului si a resurselor necesare si primite cu sprijinul băncilor, FPP-urilor si FPS-ului. 
S.I.F.-rile vor investi tot în soc.com. privatizate care oferă garanţii manageriale mai bune decât cele cu 
capital de stat. 
  Nu cunoaşte programul legislativ al Guvernului necesar S.I.F.-urilor, pentru derularea 
activităţii în etapele următoare în dezvoltarea pieţei de capital. 
  Dl.Mihăescu - FPP 4 - informează că la Senat se elaborează o propunere legislativă pentru 
modificarea O.G.24/1993 privind fondurile de investiţii. 
  Dl.Strauss - FPS - precizează că la FPS sunt o serie de studii cu o sinteză privind evoluţia 
soc.com. pozitivă după privatizare, pe care o va transmite si comisiei. 
  Dl.dep.Gheorghiof - remarcă că activitatea FPP-urilor este prezentată benefic de către toţi 
vorbitorii, deşi o crizăîn derularea procesului de investiţii există la toate S.I.F.-urile. 
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  Propune consituirea unie comisii pentru constatarea modului de gestionare a patrimoniului, a 
C.A. si găsirea cadrului legislativ pentru încurajarea investiţiilor cu ajutorul acestor S.I.F.-uri. Azi măsurile 
adoptate   de C.N.V.M. sunt potrivnice. Se solicităun cadru legislativ adecvat de la actuala guvernare. 
  Dl.dep.Bivolaru consideră că apariţia S.I.F.-ruilor, printr-o legislaţie insufucient cunoscută la 
comisie, a grăbit apariţia lor fără tot cadrul legisaltiv necesar, aşa cum s-a dovedit aici. 
  Dl.dep.Antal întreabă: 
  - Care este salariul mediu brut la S.I.F.? 
  - Să se pună accent pe distribuirea certificatelor de actionari cu tot personalul S.I.F. pentru 
scurtarea termenului de finalizare. 
  - Cum se gândeşte plata dividendelor laacţionari? 
  - Solicită de la FPS lista cu cele 358 de soc.com. provatizate în ultimele 8 săptămâni. 
  - Cum apreciază FPS privatizarea activelor prin divizarea soc. com. mari pe care acum FPS 
nu o acceptă? 
  Răspunsuri: 
  S.I.F. 1 = 580.000 lei/134 salariaţi 
  S.I.F. 2 = 558.000 lei/220 salariaţi 
  S.I.F. 3 = 445.000 lei/150 salariaţi 
  S.I.F. 4 = 570.000 lei/136 salariaţi 
  S.I.F. 5 = 600.000 lei/111 salariaţi 
  Dl.iacobov - S.I.F. 3 - precizează că sunt mobilizaţi toţi salariaţii pentru eliberarea 
certificatelor de acţionari. 
  Dl.Fercală - S.I.F. 1 - nu agrează privatizarea prin divizare în turism care a dovedit 
dezavantaje pentru restul soc.com. Divizarea este acceptată în S.C. unde nu deranjează funcţionarea întregii 
societăţi, în interesele mărunte de grup. In industrie divizările au dat rezultate notabile. 
  Dl.Strauss - FPS - precizează că legiuitorul a stabilit o procedură de divizare în vederea 
privatizării soc. din sectorul comercial. După terminarea acţiunii de regularizare cu S.I.F.-uri se va relua 
procesul de privatizare prin divizare. 
  Dl.dep.Albu - constată că privatizarea prin divizare în turism este contraproductivă, scade 
nivelul turismului în relaţia internaţională. S-a greşit prin divizarea excesivă, sub presiunea sindicatelor 
locale dirijate în interese obscure. 
  Dl.Fercală - S.I.F. 2 - prezintă deficienţele oferite de privatizarea forţată sub presiunea 
sindicatelor din Braşov. Explică transformarea dividendelor acţionarilor în acţiuni si transmiterea la 
acţionari după bilanţul contabil pe 1996. 
  Dl.dep.Irimescu Haralambie - întreabă: Ce s-a întreprins pentru intrarea în legalitate cu 
contractele de creditare-finanţare a FPP Moldova prin garanţie oferită BANCOREX pentru soc.com. vizate 
în lista citită. 
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  Dl.Iacobov - S.I.F. Moldova - răspunde: toate cifrele de creditare sub 1 milion de dolari de la 
bănci spre soc.com. ale fondurilor, pot fi aprobate de FPP, sub formă de garanţii, conform procedurilor din 
legea bancară, fără a-şi depăşi competenţa aprobata în C.A.  
  Dl.dep.Enescu - propune completarea Legii nr.133/1996 pentru garantarea plăţii dividendelor 
către acţionari, termernul de 31.12.1997 fiind deja depăşit prin condiţiile lipsei de lichidităţi si a blocajului 
financiar. 
  Dl.dep. Albu - propune S.I.F. să-şi stabilească zonele de activitate cu vid legislativ si 
propuneri pentru reglementări bine motivate. 
  Dl.Fercală - FPP 2 - precizează că e foarte grav, că nu poate emite acţiuni pe creanţe ce nu pot 
fi încasate niciodată, nici prin instanţă (cu taxe mari de timbru) de la soc.com. ce nu-şi achită dividendele. 
  Dl.dep.Naidin - solicită precizari asupra tranzacţiilor prin sistemul RASDAQ insuficient 
explicat prin FPP-uri. Cum se explică evoluarea diferită în cotarea acţiunilor. 
  Dl.Fercală - FPP  2 - explică lipsa de date clare din evidenţa contabilă privind cotarea 
acţiunilor ce trebuie tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, fenomene artificial create, dar care trebuie eliminate 
în mod profesional cu garanţii maxime. 
  Dl. Mihăescu - FPP 4 - completează cu elemenete privind  criza de lichidităţi care determină 
criza cumpărării de actiuni oferite de FPS. Reglarea pieţii de actiuni se poate face prin S.I.F. dacă 
reglementările necesare vor apare. 
  Dl.dep.Bivolaru - întreabă câte certificate de carnete s-au consumat prin metoda MEBO? 
  Dl.Mihăescu - FPP 4 - răspunde: cca.30%. 
  Dl.dep.Bivolaru concluzionează asupra desfăşurării lucrărilor comisiei: 
  - FPP si FPS să transmită comisiei toate problemele cu care se confruntă inclusiv problemele 
legislative; 
  - la această dată de înfiinţare a S.I.F. se va încerca constituirea unor comisii comune pentru 
analiza celor 5 FPP si cu un raport comun la Parlament să se poată descărca de sarcină în faţa Parlamentului, 
C.A. de cele 5 FPP; 
  - se va organiza o întâlnire între FPP, FPS, A.N.P., C.N.V.M. si Min. Finanţelor pentru 
clarificările problemelor ridicate azi. 
  Propune comisiei să voteze acest program. 
  Este aprobat unanim. 
  Se trece la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi. 
  Intrucât nu s-au prezentat amendamentele solicitate de la deputaţi se acordă un alt termen de 
depunere la secretariat până marţi 26.02.1997 si reincluderea pe ordinea de zi a şedinţei comisiei din 
26.02.1997. 
  Mulţumind tuturor invitaţilor pentru participare declară lucrările comisiei închise.  
 
                                                            PREŞEDINTE, 
 
                                                      Dr.ing. Dan Ioan Popescu 
 
   
 


