
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică           

economică, reformă şi privatizare

 Bucureşti,  

Nr. 21/386 /19.10.2006 

 

 
Sinteza lucrărilor  şedinţei Comisiei din  zilele de 

17, 18 şi 19 octombrie 2006 

 

Marţi,  17 octombrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Audierea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi cei ai Fondului Proprietatea în vederea prezentării 

punctelor de vedere privind: despăgubirile obţinute de foştii proprietari, ale căror bunuri au 

fost confiscate în urma procesului de naţionalizare a fostului stat comunist (ex: Faur, 

Republica, C.S. Reşiţa); modul de funcţionare al Fondului Proprietatea, precum şi impactul 

valorii activelor şi sumelor virate în portofoliul Fondului în ceea ce priveşte alocarea noilor 

despăgubiri. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 690/18.09.2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsurii pentru accelerarea privatizării, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 650/11.09.2006). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 696/18.09.2006). 

 5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de membri. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei, iar domnul deputat 

Dominic Gerea a fost plecat în delegaţie externă. 
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 Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 

Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză 

William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan 

Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica 

Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au fost 

prezenţi. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Justiţiei: doamna Claudia 

Roşianu – consilier juridic şi doamna Alina Tudorică – consilier juridic, reprezentantul 

Fondului Proprietatea: domnul Alexandru Păunescu – preşedinte, reprezentantul Ministerului 

de Finanţe Publice: domnul Sebastian Vlădescu – ministru, reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: domnul Răzvan Orăşanu – preşedinte şi doamna Cristina 

Oprea – director, precum şi domnul deputat Sorin Paveliu – în calitate de iniţiator.   

 

  La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea reprezentanţilor 

Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi cei ai 

Fondului Proprietatea în vederea prezentării punctelor de vedere privind: despăgubirile 

obţinute de foştii proprietari, ale căror bunuri au fost confiscate în urma procesului de 

naţionalizare a fostului stat comunist (ex: Faur, Republica, C.S. Reşiţa); modul de funcţionare 

al Fondului Proprietatea, precum şi impactul valorii activelor şi sumelor virate în portofoliul 

Fondului în ceea ce priveşte alocarea noilor despăgubiri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a mulţumit reprezentanţilor instituţiilor prezente la 

lucrările Comisiei. 

 Domnia sa a dorit să ştie care este motivul apariţiei discrepanţelor dintre sumele 

obţinute de statul român în urma unor privatizări şi valoarea despăgubirilor obţinute de foştii 

proprietari, ale căror bunuri au fost confiscate în urma procesului de naţionalizare al fostului 

stat comunist, cu referiri la cele trei societăţi Faur, Republica şi C.S. Reşiţa, precum şi dacă în 

portofoliul AVAS mai există societăţi comerciale aflate în litigiu care urmează să fie 

privatizate. 



 3

 Reprezentantul AVAS, domnul preşedinte Răzvan Orăşanu a menţionat că această 

discrepanţă a apărut datorită modului diferit de evaluare a acestor fabrici la momentul 

privatizării faţă de momentul confiscării de regimul comunist.  

 Domnia sa a mai afirmat că Legea nr.247/ 2005 prevede la art. 19 alin. (2) că ,, în 

cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea  

statului, cu modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul la măsuri reparatorii prin 

echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii, 

stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au 

primit despăgubiri potrivit prevederile Legii nr.112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre 

valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzătoare a imobilului’’. 

 Reprezentantul AVAS, domnul preşedinte Răzvan Orăşanu a menţionat că nu  există 

nici o formulă legală prin care o eventuală depreciere să fie inclusă în calcul.  

 Reprezentantul AVAS, domnul preşedinte Răzvan Orăşanu a spus că s-a creat 

impresia că moştenitorii legali ai celor trei societăţi au primit despăgubiri în valoare de 330 

milioane de euro, în realitate însă aceştia au primit titluri de valoare care vor fi tranzacţionate 

pe piaţă, valoare acestora putând să oscileze. Discrepanţa provine din faptul că în momentul 

privatizării aceste societăţi au  avut foarte multe datorii, iar Legea nr. 247/2005 prevede ca 

despăgubirile să se facă la nivelul anului 1947. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că pentru această sumă Ministerul Finanţelor 

Publice ar fi putut să găsească o altă întrebuinţare. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

afirmat că banii sunt fungibili, iar Guvernul şi-a asumat  restituirea bunurilor confiscate 

abuziv de regimul comunist. Ceea ce s-a întâmplat în a doua parte a anilor 1940 nu  a fost o 

operaţiune care să aibă legătură cu legalitatea. Prin această reglementare se repară o 

nedreptate care a fost comisă de statul român, sumele pentru proprietăţile confiscate trebuind 

să fie restituite.  

 Domnia sa nu a considerat că situaţiile din anii 1947- 1953 şi 2001 - 2005 ar  avea 

vreo similitudine. Fiecare caz trebuie luat ca atare, iar dacă statul  român a comis o nedreptate 

în trecut aceasta trebuie reparată dacă este descoperită.  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a  

afirmat că  MFP  nu a fost implicat în procesul de privatizare al acestor societăţii.  

 Domnul preşedinte Mihai  Tudose a dorit să ştie dacă  Fondul Proprietatea 

funcţionează şi dacă acesta dispune de fondurile necesare funcţionării. 
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 Reprezentantul Fondului Proprietatea, domnul preşedinte Alexandru Păunescu a dorit 

să sublinieze faptul că Fondul Proprietatea funcţionează ca o societate comercială pe acţiuni 

din 28.12.2005. Fondul Proprietatea deţine acţiuni  la 114 societăţi comerciale. Nu este 

implicat în procesul de evaluare a acestor trei societăţii comerciale, intervenind doar în 

momentul conversiei pe acţiuni. Implicarea Fondului Proprietatea în scandalul produs de 

mass-media ar influenţa negativ prezenţa pe piaţa bursieră existând riscul de a pierde 

investitori importanţi.  

 Reprezentantul Fondului Proprietatea, domnul preşedinte Alexandru Păunescu a 

afirmat că există un proiect de modificare a legii în vigoare, o  ordonanţă de urgenţă, în 

vederea listării FP la Bursa Bucureşti, avizatori fiind CNVM, BNR şi MFP. Proiectul se află 

în prezent la Ministerul Finanţelor Publice pentru avizare. 

Reprezentantul Fondului Proprietatea, domnul preşedinte Alexandru Păunescu a spus 

că portofoliul FP este format din active viabile reprezentând 92% din Fond şi active neviabile 

reprezentând 8% din Fond.  

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că s-a discutat despre valoarea 

activelor nete la data naţionalizării, despre valoarea datoriilor societăţilor comerciale în 

momentul privatizării, dar nu a fost adusă în discuţie valoarea despăgubirilor în momentul 

naţionalizării. Domnia sa a dorit să fie informat asupra modului în  care a fost  stabilită 

valoarea de 330 milioane euro. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

afirmat că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor poate furniza datele 

referitoare la modul de calcul al valorilor activelor contabile nete, atât la data naţionalizării 

cât şi la data privatizării unor societăţi comerciale. Această autoritate poate furniza 

documentele explicative referitoare la discrepanţele dintre sumele obţinute de statul român în 

urma unor privatizări şi valoarea despăgubirilor obţinute de foştii proprietari, ale căror bunuri 

au fost confiscate în urma procesului de naţionalizare al fostului stat comunist.  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că nu crede că cele trei societăţi 

comerciale au avut în momentul privatizării o valoare intrinsecă mai mică decât la data 

naţionalizării şi a dorit să ştie de ce au fost privatizate pe 2,3 milioane euro, şi de ce nu au fost 

retrocedate foştilor proprietari. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

afirmat că în momentul în care România a stabilit că va urma un model european de reparare 

a nedreptăţilor din trecut aceste societăţii comerciale erau deja privatizate, iar renaţionalizarea 

în vederea restituirii în natură a foştilor proprietari ar fi fost dificilă. 
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 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că  membrii  Comisiei  pentru 

politică economică, reformă şi privatizare trebuie să fie informaţi despre politica economică, 

fiscală şi de privatizare pe care o promovează Guvernul. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

spus că MFP pune la dispoziţia membrilor Parlamentului toate datele  care le sunt solicitate. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că ar trebui întocmită o listă care să cuprindă 

companiile care nu trebuie privatizate pentru a nu aduce atingere siguranţei naţionale şi a 

dorit să ştie dacă în portofoliul AVAS mai există societăţi comerciale în litigiu care urmează 

să fie privatizate. 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

spus că o iniţiativă legislativă cuprinzând un organism unic care să se ocupe de privatizare, o 

listă a companiilor pe care statul doreşte să le controleze sau să le vândă şi un control al 

valorii la care aceste bunuri ale statului se vând, ar fi extrem de benefică. În ceea ce priveşte 

companiile din portofoliul MFP, printre care se numără C.N. Imprimeria Naţională S.A. şi 

Loteria Română, acestea nu fac obiectul privatizării cel puţin în viitorul apropiat. 

Domnul deputat Petru Lakatos a spus că în ţările Uniunii Europene există o  listă care 

conţine companiilor  care se privatizează şi care nu se privatizează. Domnia sa a dorit să ştie 

care este calendarul intrării în funcţiune a FP şi dacă există soluţii de rezervă în cazul 

adoptării de către Parlament a unei legi care să prevadă ca S.C. ROMGAZ S.A. şi Casa de 

Economii şi Consemnaţiuni să fie trecute în proprietatea publică a statului.  

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul ministru Sebastian Vlădescu a 

răspuns că există pachete de acţiuni care se depun la Fondul Proprietatea, iar în cazul 

interzicerii acestora prin lege se vor găsi soluţii de rezervă.  

 Reprezentantul Fondului Proprietatea, domnul preşedinte Alexandru Păunescu a 

afirmat că în ceea ce priveşte calendarul intrării în funcţiune a FP, acesta este strâns legat de 

apariţia  ordonanţei de urgenţă şi constă în evaluarea activelor FP, numirea managerului 

precum şi listarea Fondului la Bursa Bucureşti. FP are 97 de acţionari care reprezintă 0,3% 

din capitalul social şi statul român. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a propus sistarea discuţiilor în vederea transmiterii în 

prealabil membrilor Comisiei a unor documente scrise referitoare la tema dezbaterilor înscrise 

pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a împărtăşit punctul de vedere al domnului deputat. 

Domnul secretar Cosmin Nicula a dorit să ştie în ce măsură creanţele au fost 

recuperate şi ce măsuri se vor lua pentru acoperirea acestora, care este cauza stagnării 
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procesului de privatizare la Tractorul Braşov, Nitramonia Făgăraş şi Electroputere Craiova 

precum şi care este relaţia cu cei patru vicepreşedinţi aflaţi în subordinea preşedintelui 

AVAS. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificare Activelor Statului, domnul preşedinte 

Răzvan Orăşanu a afirmat că relaţia cu cei patru vicepreşedinţi ai AVAS este una cordială. 

Cauza stagnării procesului de privatizare la Tractorul Braşov, Nitramonia Făgăraş şi 

Electroputere Craiova se datorează faptului că aceste societăţi au datorii foarte mari şi 

deocamdată nici un investitor nu este dispus să le cumpere, iar în ceea ce priveşte creanţele, 

acestea au fost recuperate în proporţie de 30%. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie în ce stadiu se află  iniţiativa 

legislativă de întocmire a unui nou cod al privatizărilor din ţara noastră. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificare Activelor Statului, domnul preşedinte 

Răzvan Orăşanu a afirmat că există divergenţe de opinii între MEC şi AVAS. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că în data de 30.08.2006 AVAS a 

dat publicităţii un comunicat de presă în care informa opinia publică că urmează să preia 

pachetele de acţiuni de la 20 de societăţi comerciale care au intrat în portofoliul acesteia din 

eroare. Domnia sa a dorit să afle mai multe amănunte despre situaţia societăţii comerciale 

ARO Câmpulung S.A.. 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificare Activelor Statului, domnul preşedinte 

Răzvan Orăşanu a răspuns că  în urma unei erorii au fost introduse în anexa Fondului 

Proprietatea unele societăţi comerciale din portofoliul AVAS. Respectivele societăţi 

comerciale aveau o situaţie specială pentru care trebuia acordat un drept de preferinţă pe  

pachetul de acţiuni. Ca urmare a acestei erori au  fost  destituiţi directorii de la departamentul 

de privatizare şi de la departamentul  juridic.  

Domnia sa a afirmat că există o decizie a Tribunalului Timişoara care dispune 

deschiderea procedurilor falimentului, precum şi formarea unui grup care să preia o parte a 

activelor  S.C. ARO Câmpulung S.A.. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mulţumit invitaţilor pentru  participarea la şedinţa 

Comisie pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 690/18.09.2006). 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou 

alineat, alin. (2)1, a art. II din Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, în vederea eliminării confuziei şi a unor interpretări 

conform cărora majorarea de capital nu se poate face şi prin reevaluarea capitalului. 

 

Domnul deputat Sorin Paveliu a afirmat că în urma prevederilor Legii nr. 302/2005 

pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, a fost impusă 

majorarea capitalului social pe acţiuni minim de 25.000 euro, în echivalent lei.  

Domnul deputat Sorin Paveliu a mai afirmat că, în sistemul agricol din România 

există un număr important de societăţi comerciale rezultate în urma transformării fostelor 

unităţi de tip Agromec, care furnizează servicii mecanizate în lucrările agricole. În urma 

privatizării aceste societăţi comerciale, cu un număr mare de acţionari au optat pentru forma 

societăţilor pe acţiuni. 

Domnia sa a spus că aceste societăţi reprezintă pentru zonele preponderent agrare, 

dar nu numai, o utilitate socială şi economică importantă. Profitabilitatea economică destul de 

mică a unităţilor agricole a făcut ca resursele financiare necesare în procesul de majorare a 

capitalului social, impus de lege, al acestor societăţi pe acţiuni să fie greu sau chiar imposibil 

de atins.  

În pofida veniturilor scăzute, totuşi, fondurile fixe deţinute de aceste unităţi agricole 

(utilaje agricole, spaţii de depozitare, clădiri şi alte utilităţi) depăşesc limitele impuse de lege 

pentru capitalul social. Aceste fonduri fixe pot fii  utilizate în vederea majorării capitalului 

social, urmărindu-se astfel sprijinirea acelor societăţi agricole care pot face dovada unei baze 

materiale solide, care deservesc un număr important de agricultori. 

Domnul deputat Sorin Paveliu a spus că desfiinţarea prin efectul legii a societăţilor 

comercial-agricole care nu pot majora capitalul va avea efecte economice şi sociale negative 

şi va impune intervenţia promptă şi, probabil, costisitoare din partea statului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că există divergenţe de opinie între 

Ministerului Justiţiei, pe de o parte, care nu susţine iniţiativa legislativă şi Guvern, pe de altă 

parte, care susţine prezenta propunere legislativă. 

 Domnul preşedinte Mihai  Tudose a solicitat un punct de vedere scris referitor la 

poziţia Ministerului Justiţiei privitor la această propunere legislativă, în acest sens urmând să 

fie trimisă o adresă oficială din partea membrilor Comisiei. 

 Membrii Comisiei au reînnoit solicitarea ca la dezbaterile Comisiei să participe 

reprezentanţi ai  ministerelor la nivel de secretari de stat pentru a-şi putea asuma 

responsabilitatea unui punct de vedere oficial. 
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După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea 

de dezbatere pe articole a iniţiativei legislative. Propunerea a fost aprobată cu 21 de voturi 

pentru şi o abţinere. 

 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a propunerii legislative. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot titlul propunerii legislative, care a 

fost aprobat cu 21 de voturi pentru şi o abţinere.  

 

Membrii Comisiei au  formulat un amendament la articolul unic al iniţiativei 

legislative, acesta  fiind aprobat cu 21 de voturi pentru şi o abţinere. 

  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă în 

integralitate cu un amendament, aceasta  fiind aprobată cu 21 de voturi pentru şi o abţinere.   

 

În urma dezbaterii, membrii comisie au hotărât, cu 21 de voturi pentru şi o 

abţinere, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în forma iniţiatorului, cu un 

amendament. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele 

măsurii pentru accelerarea privatizării, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 

650/11.09.2006). 

 

Propunerea legislativă vizează modificarea alin. (3) al art. 5 din Legea nr. 137/2002 

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, 

în vederea lărgirii sferei de incompatibilităţii pentru anumite categorii de persoane fizice sau 

juridice care doresc să participe la procesul de privatizare. 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de respingere a iniţiativei legislative. Propunerea a fost aprobată de membrii 

Comisiei cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterii, membrii comisie au hotărât, cu unanimitate de  voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor, RESPINGEREA propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsurii pentru accelerarea 

privatizării. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura 

reorganizării judiciare şi falimentului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

696/18.09.2006). 

 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare   modificarea alin. (1) al 

art. 49 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul protejării dobânditorului de 

bună-credinţă prin înlăturarea inechităţii rezultând din apărarea cu prioritate a intereselor 

creditorilor faţă de cel al dobânditorului de bună-credinţă. 

 

După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea de avizare negativă a iniţiativei legislative. Propunerea a fost aprobată de membrii 

Comisiei cu unanimitate de voturi. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi au hotărât 

avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi falimentului. 

 

 

 

 

Miercuri, 18 octombrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Audierea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Comerţului în vederea 

prezentării: Strategiei de securitate energetică a României; Politicii economice în acest 

domeniu; precum şi a propunerilor de abordare a privatizărilor din perspectiva accesului la 

resursele energetice.   

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru trecerea din proprietatea privată a 

statului  în proprietatea publică a statului a S.C. ROMGAZ – S.A. şi a Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 630/04.09.2006). 
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 3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de membri. Domnul 

deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei, iar domnul deputat Dominic Gerea 

a fost plecat în delegaţie externă. 

 Domnii deputaţi: Mihai Tudose, Purceld Octavian – Mircea, Aurel Vainer, Popa 

Cornel, Nicula Vasile – Cosmin,  Almăjanu Marin, Nicolae Bara, Almăşan Liviu,  Brânză 

William – Gabriel, Buda Ioan, Constantinescu Viorel, Godja Petru, Lakatos Petru, Moldovan 

Emil – Radu, Nosa Iuliu, Racoceanu Viorel, Gabriel Sandu, Sârbu Mugurel – Liviu, Stoica 

Ion,  Teodorescu George – Alin, Ursărescu Dorinel, Zamfirescu Dan – Dumitru, au fost 

prezenţi. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului: 

domnul Ioan Codruţ Şereş – ministru, domnul Corneliu Condrea – director general adjunct, 

doamna Mihaela Lazea - director şi domnul Victor Ionescu – director al Operatorului Pieţei 

de Energie Electrică din România (OPCOM), precum şi domnul deputat Iulian Iancu – în 

calitate de iniţiator. 

 

        La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă audierea reprezentanţilor Ministerului 

Economiei şi Comerţului în vederea prezentării: Strategiei de securitate energetică a 

României; Politicii economice în acest domeniu; precum şi a propunerilor de abordare a 

privatizărilor din perspectiva accesului la resursele energetice. 

 

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a dorit să mulţumească 

membrilor Comisiei pentru invitaţia de a participa la dezbaterile Comisiei precum şi pentru 

interesul arătat de domnii deputaţi faţă de securitatea energetică a ţării noastre. În contextul 

integrării în Uniunea Europeană, viziunea strategică a României pentru sectorul energetic este 

cea a unei ţări membre a UE, care şi-a însuşit şi a pus în aplicare acquisul comunitar, iar piaţa 

românească va fi o parte a marii pieţe comunitare de energie. 

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a subliniat că politica 

energetică are implicaţii majore asupra securităţii naţionale, un rol esenţial în acest domeniu 
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revenind asigurării securităţii energetice prin asigurarea unei balanţe echilibrate între cererea 

şi producţia naţională de energie, optimizarea structurii consumului de resurse energetice 

primare şi cresterea eficienţei energetice.  

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a făcut o scurtă 

prezentare a materialelor pe care le-a oferit, spre consultare, membrilor Comisiei şi anume: un 

document de discuţie privind securitatea energetică, proiectul Politicii energetice a României 

pentru perioada 2007- 2009 în variantă scurtă, precum şi un document referitor la progresele 

înregistrate la nivelul Ministerului Economiei şi Comerţului în privinţa creşterii transparenţei 

şi funcţionării pieţei de energie. Domnul Ministru a subliniat că acest material era o datorie a 

sa faţă de membrii Comisiei provenind de la precedenta lor întâlnire, subliniind că nu a uitat 

de acea promisiune. 

De asemenea, domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului, a dorit 

să ofere domnilor deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare informaţii cât mai complete despre activităţile de privatizare pe care le desfăşoară 

ministerul pe care îl conduce, în spiritul transparenţei şi colegialităţii. Astfel, în dosarul pe 

care  l-a oferit domnilor deputaţilor se numără trei proiecte de hotărâri privind aprobarea 

Strategiilor de privatizare ale Complexelor Energetice Turceni SA, a societăţii comerciale de 

reparaţii şi servicii Termoserv Turceni S.A., respectiv Rovinari S.A., precum şi a filialelor de 

distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Muntenia Nord SA, Electrica 

Transilvania Sud SA şi a Electrica Transilvania Nord SA precum şi a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a acestor Strategii. 

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a mai adăugat că pune 

la dispoziţia domnilor parlamentari şi proiectul de hotărâre privind strategia de promovare a 

atragerii de investiţii pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă 

precum şi hotărârea privind Strategia privind continuarea restructurării, privatizării şi atragerii 

de investiţii pentru operatorii economici din portofoliul MEC-OPSPI pentru perioada 2006-

2008. 

Un alt document important pe care domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi 

Comerţului a subliniat că îl supune analizei domnilor parlamentari, membri ai Comisiei 

pentru politică economică este Memorandumul cu tema “Strategia de promovare a atragerii de 

investiţii pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nuclearelectrica Cernavodă din 

cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A.”. 

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a afirmat că în cazul 

S.C. Romgaz – S.A., Guvernul a hotărât ca această societate comercială să nu se privatizeze. 
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           La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă  dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru trecerea din proprietatea privată a statului  în proprietatea publică a statului 

a S.C. ROMGAZ – S.A. şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. (Plx 630/04.09.2006). 

 

 Prezenta propunere legislativă are ca obiect  trecerea din proprietatea privată a statului 

în proprietatea publică a statului a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ,, Romgaz,, - S.A. şi 

a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., prin adoptarea unor măsuri cu caracter 

excepţional, respectiv stoparea procesului de privatizare. 

 

 Domnul Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru Industrii şi servicii, în calitate de 

iniţiator al prezentei propuneri legislative, a subliniat că apreciază abordarea europeană a 

domnului Ministru Şereş, având în vedere că securitatea energetică se află pe primul punct al 

agendei europene. Domnia sa a mai spus că prezentarea pe care domnul Ministru Şereş a 

expus-o în această sedinţă l-a convins să solicite membrilor Comisiei o abordare diferită şi 

anume îngheţarea acestui proiect legislativ în starea sa actuală, până când se vor putea 

delimita acele capacităţii energetice şi zăcăminte care intră în această zonă de securitate 

energetică, şi care ar putea face obiectul unei legi distincte, care să urmărească aceeaşi linie 

strategică avută în vedere în cazul determinării obiectivelor securităţii energetice a României.  

Domnia sa a subliniat că aşa cum a promis în precedenta întâlnire cu membrii 

Comisiei, a retras Casa de Economii şi Consemnaţiuni din initiativa sa legislativă, urmând ca 

acesta să îşi urmeze drumul singur, într-un alt proiect legislativ. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus o amânare pentru un termen maxim de 

două luni, până când se vor putea delimita acele capacităţii energetice şi zăcăminte care intră 

în zona de securitate energetică, care ar putea face obiectul unei legi distincte. Această 

propunere a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

Domnia sa a sublinit că în baza Strategiei de securitate energetică care va fi aprobată 

se va putea realiza lista capacităţilor energetice primare şi a acelor zăcăminte care vor putea fi 

determinate ca şi obiective de securitate energetică a ţării noastre. Dacă traseul guvernamental 

al acestei legi nu va fi demarat, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare  ar putea avea o initiativă legislativă referitoare la acest subiect, apelând şi la 

calitatea parlamentară a domnului Ministru Codruţ Şereş. 
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Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi Comerţului a dorit să sublinieze 

faptul că termenul de 2 luni este un tremen rezonabil, în care se vor putea finaliza 

documentele aflate încă in faza de proiect. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat domnului Minsistru Şereş facilitarea unei 

întîlniri a membrilor Comisiei cu domnul ministru Iuliu Winckler, care, datorită unui program 

deosebit de încărcat, nu a participat la nici una dintre întîlnirile solicitate de membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare.   

 

Domnul Ioan Codruţ Şereş, Ministrul Economiei si Comerţului a promis că va 

transmite această solicitare şi a dorit să îşi exprime încrederea că domnul ministru iuliu 

Winkler va răspunde întotddeauna, cu maximă solicitudine, invitaţiilor Comisiei pentru 

politică economică, precum şi faptul că numai o problemă de comunicare este cauza acestei 

nepotriviri de programe. 

 

Domnul deputat Iulian Iancu a propus întâlnirea cu membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare într-o şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii 

în vederea analizării documentelor înaintate de domnul Codruţ Şereş, Ministrul Economiei şi 

Comerţului, precum şi pentru dezbaterea programului de încălzire a populaţiei pe timp de 

iarnă, în perioada  1-7 noiembrie. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a fost de acord cu acest termen. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot membrilor Comisiei această 

propunere, aceasta fiind adoptată în unanimitate.    

 

 

Joi, 19 octombrie 2006 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (Plx 369/2006).  

2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a propunerii legislative  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.( Plx 536/2006).  
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3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
                              
 

Consilier: 
Anca Chiser 

           Experţi:   
                                                                                                             Graziella Segărceanu 
                Nicoleta Ghencian 

                  


	 

