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Sinteza lucrărilor Comisiei
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Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi 4 martie 2003

           1. Informare privind activitatea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie � şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii.

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei

 Miercuri 5 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru prevenirea şi

stimularea utilizării abuzive a termenilor cu conotaţie naţională sau statală, a
însemnelor României, a oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statului,
precum şi a denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice.

2.   Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Marţi 4 martie 2003
Lucrările şedinţei Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare

s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii, fiind conduse de
domnii preşedinţi Dan Radu Ruşanu şi Istvan Antal.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie :
domnul Doru Bădulescu � preşedinte, domnul Alexe Alexandru��director general,
domnul Eugen Zvirjinschi��director general şi domnul Gabriel Ungureanu -
expert.

           La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind
activitatea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie � şedinţă
comună cu Comisia pentru industrii şi servicii.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a
spus că oficiul este subordonat ministerului şi  are atribuţii de autoritate pentru
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reprezentarea statului, urmărind privatizarea societăţilor din portofoliul
Ministerului Industriei şi Resurselor.

De asemenea, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a spus că oficiul urmăreşte crearea unor pieţe eficiente de energie a
căror dezvoltare să fie realizată în mod durabil, în condiţii de înaltă calitate şi
siguranţă a alimentării cu energie, cu respectarea standardelor UE referitoare la
utilizarea eficientă a energiei şi la protecţia mediului.

In continuare, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a prezentat programul de privatizare al oficiului pentru anul 2003, prin
care se urmăreşte finalizarea proceselor de privatizare iniţiate în anul 2002, atât
cele cuprinse în programul PSAL II, cât şi cele realizate prin programe proprii.

Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la următoarele aspecte:
1. în ce măsură este sprijinit oficiul de actualele structuri de la Distrigaz

Nord şi Sud?
2. de ce societatea PETROM, care este o societate preponderent de stat,

cumpără benzinării private?
3. dacă, după datele oficiului, se consideră termenul de 31 decembrie 2003

ca dată reală de încheiere a privatizării societăţii PETROM?
4. cum se va evita, în cadrul procesului de privatizare, realizarea

monopolului privat?
5. care este situaţia celor 12 centrale hidroelectrice neprivatizate prezentate

de domnul ministru Dan Ioan Popescu la 1 noiembrie 2001?
6. dacă există concordanţă între materialul prezentat astăzi şi materialul

prezentat de domnul director Nedelcu, membrilor comisiei, în luna
noiembrie 2002, prin care se prevedea crearea de noi locuri de muncă în
urma privatizărilor societăţilor ?

7. dacă societatea PETROM va beneficia de facilităţi, în momentul
încheierii privatizării?

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a
spus că există o reticienţă, o rezistenţă la privatizare din partea actualele structuri
de la Distrigaz Nord şi Sud, datorită faptului că procesul de privatizare se
desfăşoară destul de brusc şi rapid. In ceea ce priveşte achiziţionarea de către
PETROM a unor staţii de benzină particulare, acest lucru nu este reprezentativ
având în vedere că în ultimii 3 ani managementul societăţii s-a dovedit
performant.

In continuare, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a spus că întrebarea cu privire la termenul de încheiere a privatizării
societăţii PETROM este foarte delicată, în realitate acest termen fiind optimist.
Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a spus
că între materialul prezentat de domnul director în luna noiembrie 2002 şi cel
prezentat astăzi există concordanţă, iar în ceea ce priveşte cele 12 centrale
hidroelectrice, acestea  vor fi privatizate prin noi proceduri. In ceea ce priveşte
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societatea PETROM, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a spus că nu vor exista alte facilităţi decât cele prevăzute de lege.

Din numărul total de 31 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan,
Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

Din numărul total de 28 deputaţi ai Comisiei pentru industrii şi servicii au
absentat: grup parlamentar PSD: Aurel Daraban şi Şerban Mihăilescu, grup
parlamentar PD: Anca Boagiu şi Mircea Berceanu,  grup parlamentar PNL: Dinu
Patriciu.

Miercuri, 5 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu

şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
    A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, în calitate de iniţiator al

propunerii legislative, domnul deputat Mircea Costache.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative pentru prevenirea şi stimularea utilizării abuzive a
termenilor cu conotaţie naţională sau statală, a însemnelor României, a oricăror
semne şi embleme ale instituţiilor statului, precum şi a denumirilor autorităţilor
centrale, locale şi a instituţiilor publice.

Domnul deputat Mircea Costache a prezentat propunerea legislativă, în
calitate de iniţiator, subliniind faptul că există societăţi care şi după privatizare
poartă denumiri ce conţin termene precum �naţional/naţională�, �român/română�,
dorindu-se prin aceasta să se creeze confuzie în rândul populaţiei privind
garantarea investiţiei prin inducerea ideii de apartenenţă a acestor societăţi la
proprietatea de stat.

Domnul deputat Mircea Costache a precizat faptul că, iniţiativa dânsului a
fost depusă la Cameră în urmă cu 1 an, iar între timp guvernul   şi-a însuşit în mod
neelegant ideea expusă în propunerea legislativă emiţând o ordonanţă de urgenţă
care însă are un domeniu de aplicare restrâns faţă de iniţiativa legislativă.

 Domnii deputaţi au întrebat de ce iniţiativa domnului deputat Mircea
Costache nu a venit să modifice o lege deja existentă, Legea nr. 26/1990, şi s-a
dorit a fi o nouă lege, prin aceasta încălcându-se normele de  tehnică legislativă
care spun că nu pot exista în paralel mai multe acte normative care să aibă acelaşi
conţinut.

Domnul deputat Mircea Costache a spus că legea deja existentă nu putea fi
doar modificată deoarece propunerea legislativă a dânsului este mult mai
cuprinzătoare decât Legea nr. 26/1990. Oricum, în prezent, prin emiterea
ordonanţei de urgenţă a guvernului care a preluat ideea din propunerea legislativă,
această problemă este superfluă.
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Domnii deputaţi au propus să se facă o adresă la guvern în care să se
semnaleze faptul că o ordonanţă de urgenţă a preluat în mod neloial o idee
cuprinsă într-o iniţiativă legislativă, astfel încât pe viitor să nu mai aibă loc
asemenea practici care nu fac cinste guvernului. De asemenea, domnii deputaţi au
spus că ar trebui făcută armonizarea prevederilor propunerii legislative cu
prevederile existente în legislaţia României şi în cea a Uniunii Europene.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Marin Gheorghe,
Iuliu Vida, Napoleon Pop, Ion Mocioi şi Cornel Popa.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus membrilor comisiei
aprobarea propunerii legislative cu recomandarea de a se ţine cont, în cadrul
dezbaterii la comisia sesizată în fond, de observaţiile făcute de guvern şi de
Consiliul Legislativ.

In unanimitate a fost avizată favorabil propunerea legislativă, în forma
prezentată de iniţiator.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD:
Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                       SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

          Expert parlamentar
     Alina Cristina Hodivoianu
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