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  Bucureşti,  
Nr. XVI/I/258/11.06.1998       

   
 

 PROCES VERBAL 
     al şedinţei Comisiei din ziua de 11.06.1998 

 
   La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, l 
absent motivat. 
   Participă ca invitaţi: 
 
din partea Fondului Proprietăţii de Stat: 
  - Ionescu Gheorghe- director general executiv 
  - Turtureanu Mircea- director 
din partea Ministerului Finanţelor: 
  - Costea Mircea- secretar de stat 
din partea BANCOREX: 
  - Dragoş Andrei - vicepreşedinte 
din partea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
  - Anton Vlad- secretar de stat 
  - Diaconu Virgil - consilier 
din partea S.N.PETROM S.A. 
  - Bohănţeanu Ion 
  - Florin Cioncovelea 
  - Valelriu Homer 
din partea S.C.PETROTEL S.A: 
  - Ioan Opriş - director general 
  - Iavlonski Eugen- director  
   
 
 
   Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, 
următoarea ordine de zi: 
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      1.Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.10/1998 pentru stabilirea 
unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A.Ploieşti, 
prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi la 
protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti, ca urmare 
a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din 
domeniul petrolier. 

2. Continuarea dezbaterilor propunerilor legislative privind 
întreprinderile mici şi mijlocii. 
  Preşedintele Comisiei, domnul deputat Iuliu Vida a propus 
ca dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi să se desfăşoare 
în două etape, astfel: 
 1. formularea de întrebări referitoare la ordonanţă- răspunsurile 
date de reprezentanţii prezenţi; 

2. dezbaterea propriu zisă. 
  Deputaţii: Traian Mihu, Hildegard Puwak, Alexandru 
Albu, Iuliu Vida, Leonard Cazan, Marin Gheorghe şi Mircea Coşea au 
pus o serie de întrebări legate de: 
- datoria reală a S.C.PETROTEL S.A. către BANCOREX S.A.; 
- măsura în care caietul de sarcini este în concordanţă cu contractul 
încheiat cu LUCOIL, 
- dacă s-au făcut evaluări privind depoluarea mediului în arealul 
petrolier şi cum vede Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului rezolvarea art.2, alin.2 din Ordonanţă. 
- ce se înţelege prin exigibilitatea după 25 ani, prevăzută în alin.1 a 
art.2, 
- în ce fază se află executarea contractului de vânzare-cumpărare 
încheiat cu LUCOIL, 
- dacă divergenţele patrimoniale dintre S.C.PETROTEL S.A. şi 
Compania Română de Petrol au fost soluţionate în totalitate. 
Reprezentanţii instituţiilor prezenţi la dezbateri au răspuns mulţumitor 
întrebărilor puse. 
                  In urma dezbaterilor, s-a constatat că nu s-au pus în 
aplicare nici până-n prezent prevederile Ordonanţei nr.72/1997.In 
anexa la această ordonanţă, figurează 9  rafinări cu o datorie aferentă 
importului de ţiţei derulat prin  BANCOREX S.A. în sumă de 507,3 
mil.dolari, echivalent cu 3.567,33 miliarde lei, pentru care nu au fost 
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perfectate convenţiile pentru preluarea acestor datorii de către 
societăţile menţionate în anexa la Ordonanţă. 
  In vederea clarificării acestei situaţii, de comun acord cu 
reprezentanţii F.P.S. şi  BANCOREX S.A. s-a stabilit convocarea pe 
data de 17 iunie a.c.- la sediul F.P.S. a rafinăriilor în cauză pentru 
perfectarea convenţiilor şi pentru înregistrarea în evidenţele contabile 
a acestor datorii. 
  S-a constatat, în timpul dezbaterilor, că instituţiile de stat 
abilitate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.10/1998, nu au dus la 
îndeplinire obligaţiile ce le aveau, fapt pentru care s-au creat confuzii 
grave cu consecinţe negative asupra procesului de privatizare a 
rafinăriilor. 
  Având în vedere cele de mai sus, Comisia a hotărât 
amânarea acordării avizului. 
                  Deoarece timpul aferent dezbaterilor din şedinţa Comisiei a 
fost epuizat, s-a stabilit ca dezbaterea propunerilor legislative privind 
întreprinderile mici şi mijlocii să se facă în şedinţele din 15 şi 16 iunie 
a.c. 
  In acest sens, Comisia a stabilit înaintarea unei cereri la 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor prin care să solicite ca în 
zilele de 15 şi 16 iunie a.c. să fie definitivate dezbaterile propunerilor 
legislative  privind întreprinderile mici şi mijlocii, deputaţii membri ai 
Comisiei să participe la lucrările plenului, numai la vot. 
 
  PRESEDINTE, 
    IULIU VIDA  
              SECRETAR, 
              MIHAI  GRIGORIU 
                Experţi parlamentari: 
 
                                Tudor Elena 
             
                    Condeescu Stefan 
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