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SINTEZA

principalelor probleme  aflate pe agenda sedintei Comisiei de Dialog Social a 

Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

si dezbatute în cadrul întâlnirii din data de 22 iunie 2011

La sedinta au participat :

Paraschiv IONESCU CNIPMMR;

Marin ION CONPIROM;

Petru RADU UNPR.

Constantin MARTIAN  -  CSDR;

  Dan BAJAN                    - CNSLR Fratia;

Viorela POPESCU      -   Sindicatul AVAS.

1.

06 aprilie

2. Regulamentului de 
functionare a Comisie de Dialog Social la nivelul AVAS

Lucrarile sedintei au fost conduse de catre doamna Vicepresedinte Ionela 

BRUCHENTAL-POP

.

Reprezentanti ai directiilor de specialitate ale A.V.A.S.;

Reprezentanti ai Organizatiilor Patronale:

d-l.         -

d-l                           -

d-l.            -

Reprezentanti ai Confederatiilor Sindicale:

d-l   

d-l.

Invitati:

d-na. 

Legat de primul punct al Ordinei de zi al acestei sedinte, respectiv 
principalelor probleme rezultate în urma dezbaterilor  e au avut loc la precedenta 
sedinta a Comisiei de Dialog Social a A.V.A.S., 

Referitor la prezentarea spre analiza si aprobare a 
, a fost precizat faptul 

ca acest Regulament a fost prezentat partenerilor sociali si au fost asteptate
observatii din partea acestora. Singura observatie pe text, a fost a 
reprezentantilor CNPR, care a reformulat art. 17, astfel: ……..„

, din cadrul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor 

Statului

SINTEZA

din data de 2010,
partenerii sociali  nu au formulat observatii.

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

participarea  
membrilor societatii civile organizate sau a altor sindicate si patronate libere, a 
societatilor analizate din portofoliul AVAS, precum si interventia acestora în 
cadrul dezbaterilor din cadrul Comisiei de Dialog Social din AVAS, se va 
face cu acordul membrilor  comisiei”.
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O a doua recomandare a venit din partea Ministerului Muncii, al carui 
reprezentant a propus o noua formularea a art.15, respectiv: „

. 
În urma inserarii în text a celor doua propunerii, partenerii sociali 

Referitor la prezentarea spre dezbatere si aprobare a proiectelor de
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 la

societatile S.C. CEPROHART S.A, S.C. SCUDAS S.A, S.C. HORTICOLA S.A, 
S.C. Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) S.A., S.C. INAR S.A., S.C. ORLATEX 
S.A., S.C. CASSTIL S.A., S.C. COMALEX S.A., cu capital majoritar de stat,
aflate în portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, 

  a facut o 
prezentare succinta a acestora si la solicitarea 

pentru societatile SCUDAS, HORTICOLA, BTT si INAR, a fost 
facuta o prezentare punctuala a fiecarei societati în   rte. 

a precizat faptul ca nu se poate merge mai departe cu niste firme 
care, mai ales daca au aceeasi conducere, desi în anul precedent nu au realizat 
decât jumatate din cifra de afaceri, anul acesta îsi p  pun tot o cifra de afaceri 
similara anului trecut. Probabil ca aceste firme au niste argumente si aceste 
argumente ar trebui sustinute, ca altfel cad în ridicol. 

a precizat faptul ca strategia A.V.A.S. în ceea ce 
priveste societatile cu pachet majoritar, prin acordul cu F.M.I., este de a privatiza
si ca în acest moment nu se mai accepta alta varianta, s-au alte solutii. Procesul 
de privatizare a fost demarat la nivelul Directiei de Privatizare si Administrare, 
dar în ultima perioada împotriva A.V.A.S.-ului, au fost initiate popriri inclusiv pe 
actiunile pe care acesta le are la unele din aceste societati. Daca pâna acum au 
fost rezolvate problemele de ordin legislativ, de creare a resurselor financiare de 
care aveam nevoie pentru demararea procesului de priva izare, acum am dat 
peste un alt necaz, poprirea inclusiv a actiunilor la diverse societati pe care 
A.V.A.S.-ul le are în portofoliu. De asemenea au fost informati partenerii sociali 
ca A.V.A.S.-ul încearca ridicarea acestor popriri prin diverse mijloace în instanta.

a mentionat ca pozitia partenerilor sociali este sa
prezinte o parere, dar responsabilitatea o are A.V.A.S.-ul. Mai departe dânsul a 
specificat ca în fiecare an s-au la doi ani de zile, conducerile se schimba la 
A.V.A.S., iar problemele treneaza si nimeni nu raspunde. Dânsul informeaza si a 
informat si anul precedent, ca ar trebui sa se implice cineva serios din 
conducere, sa promoveze o Hotarâre de Guvern care sa faca posibila 
privatizarea acestor societati chiar si în varianta preluarii cu titlu gratuit de cei 
interesati. Aceasta ar degreva bugetul de stat mai ales în perioada aceasta de 
criza, când Guvernul s-a straduit enorm ca sa rezolve niste probleme. 

a precizat ca din punctul de vedere
al A.V.A.S., asa cum ne aflam în momentul de fata, acest proces ar fi putut fi 
demarat, însa nici prin act normativ, nici prin alt demers la nivelul institutiei 
noastre s-au la nivel guvernamental, nu vom putea  rezolva ridicarea popririlor pe 
actiunile acestor societati. Cazul se rezolva doar prin instanta. Atâta timp cât 
aceste actiuni sunt poprite, noi nu avem ce sa privati am. În completare

a precizat ca în afara privatizarii, 
urmatoarea cale pentru un anumit numar de societati este lichidarea si aceasta 

Sedinta Comisiei 
de Dialog Social nu necesita întrunirea unui anumit cv rum, prezenta partenerilor 
sociali fiind voluntara, procedura de convocare fiind respectata daca a fost facuta 
în termen legal”

au avizat 
favorabil  Regulamentul de functionare a  Comisiei de Dialog Social la 
nivelul AVAS

3 Hotarâre 
de Guvern

- 10. 

reprezentantul directiei de specialitate din cadrul A.V.A.S.
domnului  Paraschiv IONESCU

– CNIPMMR
Domnul Paraschiv 

IONESCU

Doamna Vicepresedinte 
Ionela BRUCHENTAL-POP

Domnul Paraschiv IONESCU

Doamna 
Vicepresedinte Ionela BRUCHENTAL-POP

reprezentantul directiei de specialitate
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nu poate sa însemne decât intrarea în insolventa la cer rea unor creditori, cu 
respectarea prevederilor legale.. A.V.A.S.-ul ca actionar majoritar încearca sa 
pastreze patrimoniul si valoarea actiunilor, au fost societati oferite la privatizare si 
nu s-a prezentat nimeni, preturile nu sunt  mari, nu sunt evaluari spectaculoase, 
deoarece s-a tinut cont de piata fiecareia dintre ele. Faptul ca nu vine nimeni, 
înseamna ca cerinta pe piata nu exista si gratuit nu se pot da, deoarece în lipsa 
unor prevederi legale în acest domeniu, Curtea de Conturi, DNA si Parchetul pot 
cere explicatii. a mentionat ca pâna în anul trecut,
a fost un interes deosebit de a fi reprezentant în CA al acestor societati. Întrucât 
anul acesta indemnizatia este formala, dânsul, a propus ca eventual în toate 
institutiile publice unde sindicatele si patronatele au reprezentanti în CA, acestia 
sa nu mai fie platiti, întrucât daca patronatul s-au respectiv sindicatul este 
interesat, îsi vor plati singuri reprezentantii.

a precizat ca indemnizatia  lunara pentru un membru în consiliul de 
administratie este de 47 de lei net si raspunderea legala pentru societatile cu 
capital majoritar de stat o poarta administratorii. De asemenea legea impune ca 
în comisiile de cenzori ale acestor societati sa fie un membru  autorizat al 
Ministerului de Finante. Sunt dificultati majore în a gasi astfel de persoane, 
pentru ca nu vrea nimeni sa certifice bilanturi, s-au alte documente cu 
raspundere patrimoniala foarte mare în conditiile în care nu este remunerat 
corespunzator.

a precizat ca la una dintre societatile 
pentru care se discuta BVC-ul, a fost membru în CA din partea A.V.A.S.-ului si în 
momentul în care a ajuns indemnizatia de membru în CA de 47 de lei, si-a dat 
demisia. În acel moment societatea era pe plus, acum respectiva societate are 
bilantul pe minus, deoarece nimeni nu mai este interesat de bunul mers al 
societatii atâta timp cât nu este cointeresat. a 
mentionat ca nimeni nu trebuie sa se duca daca nu are interes.  

a întrebat cine sa o administreze. a 
precizat ca sunt persoane care sunt interesate (vorbind în general de 
reprezentatii patronatelor si ai sindicatelor, nu de reprezentantii statului).  

a propus ca societatile în cauza, sa fie date în 
locatie de gestiune, pe niste indicatori. Mai departe dânsul a prezentat ca în 
acest moment lucrurile treneaza, întrucât sunt pusi niste oameni sa conduca, 
mentinând societatea si obligând statul sa plateasca cea ce ei nu realizeaza, 
lucru care este pagubos. Opinia dânsului este ca ar fi mai practic sa fie scoasa la 
licitatie, sa fie data în locatie de gestiune cu niste indicatori obligatorii. Astfel s-ar 
proteja patrimoniul societatii, prin impunerea de restrictii cu privire la vânzarea 
unor active. a mentionat ca A.V.A.S.-ul
este preocupat de aceasta situatie si tocmai de aceea, la ora actuala orice 
vânzare de active sau orice vânzare de patrimoniu, nu    poate face fara 
aprobarea AGA, care înseamna un mandat special a reprezentantului AVAS. 
Aceasta este o masura de protejare a societatii si a salariatilor ei, nu este de 
protejare neaparat a conducerii. Dânsul a mentionat ca desi legea permite si alte 
forme de privatizare, în practica de pâna acum de când aceasta institutie avea 
5000 de societati, cele mai rentabile si cele mai eficiente au fost privatizarile cu 
investitori, adica cei care au cumparat direct pachetul si au investit în timp,
respectând contractul de privatizare. Celelalte forme au fost mai putin eficiente si 
în general nu au fost viabile. a mentionat ca
protectia societatii este acelasi lucru cu protectia oamenilor care nu munc  c, le 
dam niste bani ca sa traiasca, o societate care nu pro uce trebuie lichidata.

a mentionat ca in BVC-ul BTT pozitiile 83, 84, si 
85, exista anomalii între numarul de personal si fondul de salarii prevazut, 

Domnul Paraschiv IONESCU

Reprezentantul directiei de 
specialitate

Domnul Ciprian DRAGOMIR reprezentantul Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

Domnul Paraschiv IONESCU
Domnul Ciprian 

DRAGOMIR Domnul Paraschiv IONESCU

Domnul Petru RADU – UNPR

Reprezentantul directiei de specialitate

Domnul Paraschiv IONESCU

Domnul Ciprian DRAGOMIR
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comparativ cu realizarile anului anterior.
a dat lamuriri în acest sens si a precizat ca nu se sustin si nu se 

promoveaza la Ministerul de Finante cresteri de cheltuieli. 
a mentionat ca BTT nu a procedat corect, deoarece o firma trebuie sa

reduca salariile daca cifra de afaceri scade. 
La BVC-ul societatii Scudas a precizat ca aceasta
societate nu are cum sa justifice bugetul, întrucât aceasta a preconizat în anul 
2010 o cifra de afaceri de 9900 si a realizat doar 5600, si ar fi fost mai bine sa îsi 
propuna pentru anul acesta cel mult 5800-6000. Dânsul crede ca o prevedere 
mai mare a cifrei de afaceri este o smecherie, ca sa poata justifica salariile si 
numarul de salariati. - , a 
mentionat ca nu este o smecherie întrucât planul la cheltuieli a fost realizat, deci 
cheltuieli totale s-au finalizat la valoare de 9400, veniturile nu s-au realizat, dar 
cheltuielile s-au facut. a opinat ca atâta timp cât 
statul este cel care le asigura banii necesari, lucrurile nu se pot îmbunatati.. 

a mentionat ca acestea nu sunt Regii
Autonome si sunt societati comerciale vii, care nu primesc bani decât din 
activitatea desfasurata, nu au subventii de la stat. Salariile au fost platite din 
veniturile lor, din ce au realizat. Statul  nu le asigura banii necesari, traind din 
ceea ce produc si din ceea ce vând, sunt exact ca la un SRL. 
În urma prezentarii acestora, partenerii sociali 

Reprezentantul directiei de 
specialitate

Domnul Paraschiv 
IONESCU

Domnul Paraschiv IONESCU

Domnul Dan BAJAN reprezentantul CNSLR Fratia

Domnul Paraschiv IONESCU

Reprezentantul directiei de specialitate

au avizat favorabil proiectele de 
Hotarâre de Guvern.
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