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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 lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   
 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.   

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 martie 2004. 
Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 

Participaţiilor Statului a prezentat proiectul de lege arătând că, iniţierea acestuia 
este determinată de imposibilitatea plăţii drepturilor ce se cuvin persoanelor 
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disponibilizate ca urmare a privatizării acestei societăţi şi a filialelor acesteia de 
către Societatea Comercială "Roman" – S.A. Braşov, urmând ca plata drepturilor 
ce constituie măsuri de protecţie socială să se asigure din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, sumele acordate cu titlu de plăţi compensatorii urmând a fi 
recuperate de la societatea – administrator a Parcului industrial, din fondul 
special constituit de către aceasta prin aplicarea unei cote minime de 8% din 
preţul încasat din vânzarea activelor şi chiriilor încasate de la societăţile 
comerciale care funcţionează în cadrul parcului industrial ce se constituie pe 
platforma Societăţii Comerciale "Roman" – S.A. Braşov. 

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului a spus că proiectul de lege 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. 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. 
  
 Miercuri, 31 martie 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
 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). 
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 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
  La lucr rile comisiei au fost prezen i 29 
deputa i din totalul de 30 membrii.   
 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. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 
proiectul de lege precizând că, pentru realizarea în mod direct a transferului 
acţiunilor la societăţile comerciale menţionate, se impune instituirea unei 
derogări de la prevederile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin acordarea dreptului Ministerului 
Economiei şi Comerţului, respectiv Societăţii Comerciale "Electrica" S.A. de a 
vinde direct către salariaţi pachetul de acţiuni la care aceştia au dreptul, din 
pachetul de acţiuni pe care Ministerul Economiei şi Comerţului, respectiv 
Societatea Comercială "Electrica" S.A. îl va deţine în numele statului la aceste 
societăţi, după privatizare, în conformitate cu strategia aprobată de Guvernul 
României. De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a 
spus că prin proiectul de lege 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. 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a dorit să ştie 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. 
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 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că procentul 
este de aproximativ 40%. 
 Domnul deputat Nicolae Enescu a întrebat dacă se poate mări procentul  
de 10% din capitalul social destinat salariaţilor, aceştia având acum dreptul de a 
achiziţiona acţiuni la societăţile comerciale filiale de distribuţie şi furnizare de 
energie electrică numai până la limita acestui procent de 10%. 
 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că procentul 
de 10% nu se poate schimba, el fiind prevăzut prin lege. 
 Domnul deputat Nicolae Sersea a precizat că obţinerea titlurilor de 
proprietate pentru terenurile ocupate cu instalaţiile aferente este o problemă 
delicată şi a dorit să ştie când se va rezolva această problemă. 
 Reprezentantul S.C. "Electrica" S.A. a spus că este foarte greu de estimat 
o dată exactă, însă 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. 
 Domnul deputat Gheorghe Marcu a dorit să ştie dacă valoare capitalului 
social este în valoare absolută şi dacă este actualizată. 
 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. 
 Doamna deputat Hildegard Puwak a spus că în conformitate cu legislaţia 
europeană şi având în vedere că în acest moment există negocieri la capitolul 
"energie" nu este corectă limitarea valorii acţiunii prin impunerea unui preţ de 
vânzare de către o autoritate de reglementare. 
 Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să întrebe 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 faţă de procentul de 8% prevăzut în alte 
legi pentru achiziţionarea de către salariaţi a acţiunilor altor societăţi aflate tot în 
proces de privatizare. 
 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 
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portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 
proiectul de lege arătând că, această iniţiativă are ca obiect întreprinderea 
demersurilor necesare în vederea concesionării bunurilor aferente sistemului de 
transport produse petroliere prin conducte, care sunt bunuri de natura bunurilor 
publice de către Societatea Comercială "CONPET S.A." Ploieşti. De asemenea, 
se prevede că Societatea Comercială "CONPET S.A." Ploieşti va întreprinde 
demersurile necesare încheierii cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, 
în conformitate cu prevederile legale, a unui act adiţional la Acordul petrolier de 
concesiune a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, 
gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a 
instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe aferente sistemului, acordat 
încheiat de Societatea Comercială "CONPET S.A." Ploieşti  cu Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
793/2002. 
 Domnul deputat Francisc Pecsi a dorit să ştie cum se va modifica 
procentul deţinut de Ministerul Economiei şi Comerţului, care acum este de 
69,9%,  în  urma  aplicării  acestei  ordonanţe. Reprezentantul Ministerului 
Economiei şi Comerţului a spus că nu ştie cu exactitate cifra în acest moment. 
 Domnul deputat Nicolae Sersea a dorit să sublinieze faptul că prin această 
ordonanţă se realizează un act care are caracter strategic pentru economia 
românească. 
 Domnul deputat Ştefan Giuglea a întrebat care este raţiunea acestei 
fuziuni între cele două societăţi şi dacă iniţiatorul s-a gândit şi la stoparea 
furturilor din conducte. 
 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 vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie de ce la 
PETROTRANS situaţia nu poate fi controlată aşa cum este la  "CONPET" S.A. 
De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie 
cine câştigă în urma desprinderii activităţii de transport produse petroliere prin 
conducte, pentru societatea "CONPET" S.A., respectiv numai pe calea ferată 
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pentru PETROTRANS, având în vedere faptul că, din expunerea de motive nu 
reiese scopul acestei ordonanţe. 
 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 c  în 
prezent la aceast  societate ac ionar majoritar este 
statul care de ine 69,7% din capitalul social, urmat 
de SIF Muntenia, care de ine 9,8%, restul ac iunilor 
fiind de inute de micii ac ionari, în propor ii 
nesemnificative. In vederea privatiz rii acestei 
societ i 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 condi ii este relativ 
u or de privatizat societatea PETROTRANS care îns  
trebuie s  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. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 2004. 
 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.  
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus 
că este necesară crearea cadrului legal pentru acoperirea unor cheltuieli ale 
societăţii "MELANA IV" – S.A. Săvineşti, 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. 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a întrebat dacă suma prevăzută 
pentru cheltuielile de întreţinere ale societăţii este suficientă şi dacă da, atunci 
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pentru ce perioadă este suficientă. 
  Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că suma 
prevăzută este suficientă pentru o perioadă de 1 an. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a precizat faptul că prin această 
ordonanţă se doreşte relansarea industriei uşoare româneşti. 
  
 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că banii alocaţi nu 
sunt mulţi însă ar trebui să existe o strategie ulterioară de dezvoltare pentru 
societate din care să reiasă că suma prevăzută este suficientă sau nu, şi dacă 
aceşti bani sunt folosiţi conform strategiei de dezvoltare. De asemenea, domnul 
vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că trebuie să se înţeleagă bine că 
Parlamentul nu dă banii de pomană şi o face cu folos, în vederea relansării 
industriei uşoare româneşti. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să precizeze faptul că, 
răspunsurile pe care le doreşte domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld 
au fost date deja atunci când s-a dezbătut la comisie Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 171/2002. De asemenea, doamna deputat Lucia Cornelia 
Lepădatu a subliniat faptul că, în acest moment, nu ne putem permite să nu 
cheltuim bani pentru conservarea acestei societăţi atât de importante pentru 
industria românească. In continuare, doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a 
spus că ar trebui aprobat proiectul de lege, mai ales că fondurile alocate pentru 
conservarea societăţii sunt prevăzute numai până la privatizarea societăţii. 
 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că ştie foarte bine 
ce s-a discutat la comisie atunci când s-a dezbătut Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 171/2002, însă din păcate nu s-a aplicat nimic din ceea ce s-a 
hotărât atunci, iar astăzi suntem în situaţia în care am creat un mort pentru care 
va trebui să mai cheltuim şi în viitor mulţi bani. 
 Domnul deputat Constantin Avramescu a întrebat dacă societatea are piaţă 
de desfacere. 
 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. 
 La  punctul 4 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii 
comisiei, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin i-a informat pe domnii 
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deputaţi că, în vederea unei discuţii viitoare cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului, li s-a distribuit un material primit de la minister cu privire la 
"Strategiile şi stadiul privatizării agenţilor economici din portofoliul 
Ministerului Economiei şi Comerţului ". 
        

 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 activităţii comisiei. 
             La lucrările comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi din totalul de 30 
membrii.   

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. 

 
    

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida   
 
 
   
 
                             Expert parlamentar 
                   Alina Hodivoianu
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