
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică                

economică, reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/117/31.03.2004 
 

Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  
de 30 şi 31 martie respectiv, 1 aprilie 2004 

     
 Marţi, 30 martie 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii 
Comerciale "Roman" – S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii 
Comerciale "Roman" – S.A.  (PLx 154/2004). 
    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Magda Banu – şef serviciu, doamna Filica Mihăilă – consilier, doamna Doina Drăghici – 
consilier şi doamna Corina Cristescu - expert, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei: Simona Bordeianu – director adjunct, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului: domnul Stan Popa – vicepreşedinte şi domnul Emil Haţegan - 
consilier. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" – S.A. Braşov şi 
constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" – S.A.   

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a 
prezentat proiectul de lege precizând că iniţiativa prevede posibilitatea aplicării măsurilor de 
protecţie socială şi acelor salariaţi ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate 
conform legii, cu condiţia cumulativă a reluării activităţii, încetării raporturilor de muncă 
până la data de 31 decembrie 2004 şi a realizării unui stagiu total de cotizare în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj de minim 12 luni. De asemenea, reprezentantul  Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a precizat faptul că, prin proiect se 
propune aprobarea transferului cu titlu gratuit al unor active din patrimoniul Societăţii 
Comerciale "Roman" – S.A. Braşov în domeniul public al statului sau al Consiliului Local al 
municipiului Braşov, după caz, în vederea administrării acestora de către diverse instituţii 
publice. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege 
să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 Din num rul total de 30 deputa i a absentat : grup 
parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
 Miercuri, 31 martie 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
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 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de 
privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz-Sud S.A. 
Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz-Nord S.A. 
Târgu-Mureş şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice 
(PLx 97/2004). 
  2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activităţii de transport a ţiţeiului şi 
produselor petroliere, precum şi instituirea drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor 
comerciale deţinute public cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului 
Economiei şi Comerţului (PLx 99/2004). 
 3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în 
Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "MELANA IV" – 
S.A. Săvineşti (PLx 91/2004). 
 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
           
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Ileana Stoinea – consilier şi doamna Doina Drăghici - consilier, Ministerului Economiei şi 
Comerţului: Robert Neagoe – director general şi doamna Raluca Ghişoiu - expert, S.C. 
"Distrigaz Sud S.A.": domnul Liviu Duinea – director general şi domnul Gheorghe Iliescu – 
director economic, S.C. "Electrica" S.A.: domnul Lucian Silviu Boghiu – director general şi 
domnul Gheorghe Doru Voicu – director adjunct, S.C. "CONPET" S.A.: domnul Petre 
Petrescu – director general. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz-Sud S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz-Nord S.A. Târgu-Mureş şi a societăţilor comerciale 
filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat proiectul de lege 
precizând că prin iniţiativă se prevede ca realizarea majorării de capital cu valoarea 
terenurilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, să se facă prin derogare de la termenele prevăzute de acest act normativ. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) care este procentul din capitalul social al 
societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare de energie electrică care rămâne în 
portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului; 2) dacă se poate mări procentul  de 10% 
din capitalul social destinat salariaţilor; 3) când se va rezolva problema cu privire la obţinerea 
titlurilor de proprietate pentru terenurile ocupate cu instalaţii; 4) dacă valoare capitalului 
social este în valoare absolută şi dacă este actualizată; 5) care a fost raţiunea pentru care s-a 
acordat un procent de 10% din capitalul social în vederea achiziţionării de către salariaţi a 
acţiunilor respective. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că procentul din capitalul 
social care rămâne în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului este de aproximativ 
40%. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că procentul de 10% 
prevăzut pentru achiziţionarea de către salariaţi de acţiuni la societăţile comerciale filiale de 
distribuţie şi furnizare nu se poate schimba, el fiind prevăzut prin lege. 
 Reprezentantul S.C. "Electrica" S.A. a spus că este foarte greu de estimat o dată exactă 
cu privire la obţinerea titlurilor de proprietate pentru terenurile ocupate cu instalaţii, însă 
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trebuie precizat că terenurile pentru care se urmăreşte obţinerea titlurilor de proprietate chiar 
dacă sunt multe, ca şi suprafaţă aceste sunt mici, de aproximativ 10-14 metri pătraţi fiecare. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că în conformitate cu 
noile reglementări în vigoare  capitalul social va fi reevaluat, însă acest lucru nu este 
important pentru realizarea privatizării la aceste societăţi, deoarece privatizarea se va face la 
un preţ stabilit de autoritatea de reglementare. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că la privatizarea 
PETROM S.A. a fost prevăzut un procent de 8% în timp ce la S.C. "Electrica" S.A. s-a 
prevăzut un procent de 10%, însă acest lucru s-a datorat diferenţei de timp care a existat între 
începutul privatizării la S.C. "Electrica" S.A. , în urmă cu 2 ani faţă de PETROM S.A. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 26 de voturi pentru, două 
împotrivă şi o abţinere ca proiectul de lege să fie aprobat cu amendamente. 

 La  punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri 
de unificare a activităţii de transport a ţiţeiului şi produselor petroliere, precum şi instituirea 
drepturilor cuvenite acţionarilor societăţilor comerciale deţinute public cu capital majoritar de 
stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat proiectul de lege 
arătând necesitatea aprobării sale. 
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) cum se va modifica procentul deţinut de Ministerul 
Economiei şi Comerţului, în urma aplicării acestei ordonanţe; 2) care este raţiunea acestei 
fuziuni între cele două societăţi şi dacă iniţiatorul s-a gândit şi la stoparea furturilor din 
conducte; 3) de ce la PETROTRANS situaţia nu poate fi controlată aşa cum este la  
"CONPET" S.A.; 4) cine câştigă în urma desprinderii activităţii de transport produse 
petroliere prin conducte, pentru societatea "CONPET" S.A., respectiv numai pe calea ferată 
pentru PETROTRANS. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a spus că prin iniţiativa legislativă s-a urmărit şi stoparea 
furturilor din conducte dar, practic, se dă o derogare de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele 
reglementate. 
 Reprezentantul S.C. "CONPET" S.A. a prezentat situaţia societăţii "CONPET" S.A. 
subliniind faptul că printr-o hotărâre de guvern dată în anul 2001, prin care se instituia paza 
conductelor de ţiţei şi a produselor petroliere cu ajutorul jandarmeriei s-a scăzut semnificat 
numărul furturilor din conducte. De asemenea, reprezentantul S.C. "CONPET" S.A. a spus că 
la societatea "CONPET" S.A. situaţia este sub control însă la societatea PETROTRANS încă 
există multe cazuri de furturi din cisterne. 
 Domnul deputat Nicolae Sersea a dorit să precizeze faptul că la PETROTRANS 
situaţia furturilor nu este sub control deoarece este imposibil de urmărit şi păzit fiecare 
cisternă de petrol sau produse petroliere şi în plus, aceste produse furate îşi găsesc desfacere 
imediată. 
 Reprezentantul S.C. "CONPET" S.A. a spus că în prezent la această societate acţionar 
majoritar este statul care deţine 69,7% din capitalul social, urmat de SIF Muntenia, care deţine 
9,8%, restul acţiunilor fiind deţinute de micii acţionari, în proporţii nesemnificative. In 
vederea privatizării acestei societăţi se va apela la ajutorul ANRM, care este organ de 
reglementare, pentru a se concesiona bunurile aferente sistemului de transport produse 
petroliere prin conducte, care sunt bunuri de natura bunurilor publice. In aceste condiţii este 
relativ uşor de privatizat societatea PETROTRANS care însă trebuie să nu mai opereze pe 
domeniul public. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hot rât în 
unanimitate ca proiectul de lege s  fie aprobat cu amendamente. 

 La  punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea 
Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 
miliarde lei Societăţii Comerciale "MELANA IV" – S.A. Săvineşti. 
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 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat proiectul de lege 
arătând că, este obligatoriu ca în perioada de pregătire a privatizării societăţii "MELANA IV" 
– S.A. Săvineşti să fie asigurată conservarea şi protecţia patrimoniului societăţii prin 
instituirea administrării speciale şi a supravegherii financiare.   
 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă suma prevăzută pentru cheltuielile de 
întreţinere ale societăţii este suficientă şi dacă da, atunci pentru ce perioadă este suficientă; 2) 
de ce nu există o strategie de dezvoltare a societăţii; 3) dacă societatea are piaţă de desfacere. 
  Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că suma prevăzută 
pentru asigurarea lucrărilor de întreţinere şi conservare a instalaţiilor, clădirilor, pentru 
asigurarea plăţii salariilor numărului minim de personal, precum şi pentru asigurarea 
integrităţii patrimoniului acestei societăţi este suficientă pentru o perioadă de 1 an. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat că societatea nu funcţionează încă 
deoarece nu are banii necesari pentru punerea în funcţiune a utilajelor şi pentru asigurarea 
utilităţilor necesare, însă, prin această ordonanţă se urmăreşte protejarea unei investiţii făcute 
mai demult, cu garanţia statului. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că societatea nu a primit 
de la stat nici un ban, în prezent nefiind nici măcar înregistrată la Registrul Comerţului, 
datorită lipsei fondurilor necesare pentru efectuarea operaţiunii de înregistrare a societăţii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 26 voturi pentru, 3 voturi contra 
şi nici o abţinere, ca proiectul de lege să fie aprobat cu amendamente. 

 Din num rul total de 30 deputa i a absentat : grup 
parlamentar PSD: Dan Ioan  Popescu.  
          
 Joi, 1 aprilie 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 

           1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege "LEGEA PETROLULUI"(PLx 
172/2004). 
    2. Alte probleme curente ale activit ii comisiei. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege "LEGEA PETROLULUI". 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 martie 2004. 
 Proiectul de lege urmăreşte îmbunătăţirea cadrului legal de desfăşurare a activităţii în 
domeniul petrolier, pe baza cerinţelor de armonizare cu reglementările comunitare europene 
şi a experienţei acumulate în aplicarea actualei Legi a petrolului nr. 134/1995, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege 
să fie avizat, în forma adoptată de Senat. 
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu.  
   

  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida   
                              Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu
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