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 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
 
 1. Audierea domnului Ministru Ioan Codruţ Şereş în vederea informării 

membrilor comisiei cu privire la piaţa energiei. 

  

2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 

  

 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 

Ministerului  Economiei  şi Comerţului: domnul Ioan Codruţ Şereş– ministru, 
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domnul Alexandru Sandulescu – director general şi doamna Mihaela Lazea – 

director, din partea GRIVCO S.A.: domnul Mihai Lazăr – preşedinte director 

general, precum şi domnul deputat Victor Ponta şi domnul senator Radu 

Berceanu 

 

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

Ministru Ioan Codruţ Şereş în vederea informării membrilor comisiei cu privire 

la piaţa energiei.   

 

 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a deschis lucrările 

sedinţei, mulţumind invitatilor precum si ziaristilor prezenti in numar mare la 

audiere. Domnia sa a subliniat încă de la început că se încearcă lămurirea 

câtorva aspecte ale modului de tranzacţionare cu energie electrică în ţara noastră 

precum şi cauzele care au condus la actuala stare de lucruri. Domnul deputat 

Tudose a propus audierea, mai întâi, a celor care au declanşat, prin declaraţiile 

de presă, această dezbatere, urmând apoi a fi ascultat şi un invitat, reprezentând 

firmele implicate şi anume grupul Grivco, în final va fi dat cuvântul domnului 

Ministru Codruţ Sereş. Dacă vor exista argumentări pro si contra, pe rând, 

fiecare este liber să işi exprime părerile. 

Domnul deputat Victor Ponta a început discursul subliniind faptul că domnia 

sa reprezintă în Parlament judetul Gorj, unul dintre cele mai sărace judeţe din 

ţară, afirmând că de mulţi ani, poziţiile cheie din judeţul Gorj se repartizează 

conform criteriilor politice. La Rovinari este, încă, în funcţie, o persoană numită 

de domnul Berceanu, în 1998 si care era membru PD, apoi a devenit 

independent, apoi social democrat si din nou democrat. La Societatea Natiională 

a Lignitului directorul din acest moment a fost numit în baza apartenenţei la PD. 

Directorul anterior îşi descoperise pe data de 13 decembrie credinţa liberală. Din 

păcate nu i-a fost de folos. Un alt director a fost chiar presedintele filialei PD din 

Gorj. Domnul deputat a subliniat că judeţul Gorj este al 3-lea judet ca număr de 
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şomeri din ţară având printre cele mai scăzute niveluri de trai.. Domnul deputat 

Ponta a sublinita din nou, faptul că este reprezentantul judeţului Gorj si in 

această calitate a dorit, cu bună credinţă, să facă ce domnul ninistru nu poate 

face, si anume să dea publicităţii o listă cu societăţile comerciale private care 

cumpără energie de la stat pentru a o vinde tot statului. Această listă conţine şi 

preţurile la care au fost cumpărate cantităţile de energie şi termenele de 

valabilitate ale contractelor. Printre aceaste societăţi se află şi firma Grivco, 

domnul deputat subliniind faptul că mass media a preluat numai această firmă, 

decizia aparţininând mass media. Domnia sa nu au vrut nici să protejeze acaestă 

firmă, nici să îi ofere un regim preferenţial. Domnul deputat Victor Ponta a 

afirmat că la o altă firmă, Enol SA, este director un fost director general la 

Electrica SA, domnul Boghiu, care este membru PNL. Sigur, a fi liberal nu este 

neapărat un lucru ilegal, a subliniat domnul deputat Ponta. Domnia sa a insistat 

asupra faptului că a cerut Ministrului precum şi celor care au  competenta 

necesară, să verifice prejudicierea celor două societăţi cu capital de stat. De 

asemnenea, domnul deputat Victor Ponta a subliniat faptul că directorul general 

Electrica SA, în baza algoritmului, aparţine tot Partidului Democrat. Domnia sa 

a considerat ca fiind datoria sa de reprezentant al judetului Gorj în Parlamentul 

României să arate că în această zonă interesul transpartinic s-a impletit de la 

PSD la PD şi le-a întarit poziţia (persoanele numite de PD sunt şi acum în 

functie) Domnia sa a mai spus că intr-adevăr, nu este Grivco cel mai mare 

cumpărător, dar este si el acolo, pe acea listă. Domnul deputat Victor Ponta a 

mai dorit să sublinieze faptul că din unul din cele mai sărace judete din ţară, o 

companie reuşeste să scoată profituri importante lucru pentru care domnia sa îi 

felicită, dar in acelaşi timp, acest lucru se răsfrânge negativ asupra locuitorilor 

judetului. 

 

Domnul senator Radu Berceanu a subliniat faptul că a intervenit in această 

dispută doar atunci când s-au făcut declaratii publice, de către domnul Dan 

Voiculescu ca aceste lucruri se datorează presiunilor la care PD l-a supus pe 
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domnul ministru Sereş si referitor la interesele pe care PD le-ar avea în această 

zonă. Domnia sa a mai spus că nu stie de interse ale PD in astfel de operatiuni, 

dar stie că dl Voiculescu a spus cateva neadevăruri, cum ar fi faptul că Grivco 

nu  cumpărăr energie de la stat si o vinde tot la stat, aratând câteva contracte 

care nu au fost contestate. Aflat intr-o dezbatere televizată, i-au fost adresate 

câteva intrebări la care domnia sa răspuns, lărgind astfel aria discuţiilor. 

Domnul senator Berceanu a spus în continuare ca domnia sa a dorit sa explice 

câteva chestii de principiu, si anume că există firme de comerţ cu energie care 

dacă nu încalcă în mod direct vreo lege, atunci ele se pot repartiza în trei 

categorii şi anume: 1 cumpăra energie de la producător, energie necesară 

consumului propriu şi atunci e problema lor cum au negociat şi la ce preturi o 

cumpără – nu face obiectul unei atentii deosebite; 2. cele care fac comert cu 

energie si o revand la firme private – chestiune nu neapărat atât de 

spectaculoasă şi 3. firme care cumpără energie de la producător, care este clar 

de stat şi într-un fel sau altul, vând la consumator, care este tot statul. Problema 

este reprezentată de aceste firme care aparţin aceluiaşi minister, având deci 

subordonare unică. Problema este cum de cumpărătorul de exemplu „Electrica” 

SA atunci când cumpără, cumpără de la o firmă privată si nu direct de unde se 

fabrică energia. Toţi stiu unde se fabrică si sunt toti de stat. Toti sunt foşti 

colegi de Renel. Domnul senator Radu Berceanu a subliniat că aceste chestiuni 

rămân sub semnul intrebării, fiind lucruri destul de vechi. Domnul senator Radu 

Berceanu a mai spus că atât cei care vând stiu că energia ajunge la alte firme de 

stat, dar şi cei care cumpără şi sunt siguri că energia vine de la o firmă de stat, 

au o vină comercială. In această categorie intră si „Electrica” SA care este 

deţinută in proportie de 100% de stat prin intermediul Ministerului Economiei 

si Comertului. Domnul senator Radu Berceanu a subliniat faptul că există deci, 

un unic proprietar, care are două firme, care îşi vând respectiv cumpără un 

produs între ele, dar lasă să se producă acest lucru prin terţi, pierzând bani, şi 

care, pe total se repercutează undeva, cumva în preţul energiei electrice. 
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Domnul Mihai Lazăr, directorul general al Grivco SA  a spus că din punct 

de vedere al jucătorului pe această piaţă a energiei electrice, cadrul de 

reglementare normal al unei pieţe, este piata liberă. Grivco SA se conformează 

acestor reglementări. Odată deschisă prin intermediul Bursei de energie orice 

altă intervenţie nu mai este posibilă.Odată deschisă bursa au inceput să se ridice 

intrebari care miră pe toată lumea. Cum o firmă de stat cumpără de la altă firmă 

de stat energia electrică produsă de stat este vândută prin licitaţie. Domnul Mihai 

Lazăr, directorul general al Grivco SA  a mai spus că „Electrica” SA a anulat 

săptămâna trecută toate contractele ca urmare a acestei „scandal”. Domnia sa a 

spus că a fost invitat să participe la licitaţii. In conditiile in care domnia sa detine 

licenta nr.1 pe anul 2000, dacă nu se prezintă, pierde o oportunitate. In acest 

sens domnia sa asublinita că a declarat ca  deja că nu s-ar mai duce pentru că 

dacă se duce si cumpără energie din ţară, trebuie să şi vândă, unde anume, la 

stat, prin licitaţie. La o piata liberă nu trebuie să ne punem astfel de probleme. 

Indiferent cum vinde Rovinari energia electrică ea nu se reflectă în modul de trai 

al locuitorilor din această zonă. Ei sunt plătiţi cu un salariu, iar energia electrică 

consumată de aşa numiţii consumatori captivi, consumatorii casnici este 

reglementată de stat. Electrica când cumpără energie nu o vinde populaţiei ci 

consumatorilor eligibili cum ar fi Mittal Steel. Electrica este o societate de stat 

care acţionează pe o piata deschisă, lucru pe care nu il va mai putea face dacă 

noi o încorsetăm. Ea trebuie să lupte alături de firme private, pe o piaţa deschisă 

referindu-se la învinuirile aduse Grivco pentru că ar vinde energie la Metrorex, 

acest lucru s-a intâmplat după o licitaţie la Bursa de energie electrică, la care s-

au dus, au ofertat. In noiembrie 2003 Grivco a importat  energie din Bulgaria de 

la firma Net, lucru care poate fi dovedit cu documente. In urma licitaţiei, 

Metrorex a făcut o economie de minim 50 de miliarde. Domnia sa a spus că 

acest lucru poate fi observat cu uşurinţă în urma analizării caietului de sarcini în 

care era fixat un anume preţ de achiziţie, iar preţul final a fost mult mai mic, 

pentru că aşa a mers licitaţia. Grivco a avut un singur contract cu Rovinari, şi 

acela era numai pentru energie de vârf, si toată a fost exportată. Grivco a fost 
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prima  firmă care  a pus probleme Agenţiei de reglementare a energiei, fiind 

prima firmă cu obiect de comercializare a energiei electrice din România. 

Reprezentantul firmei Grivco a dorit să sublinieze că regulile s-au făcut după 

Grivco. Acest lucru era să fie plătit cu bani grei pe vremea guvernării PSD când 

se încerca eliminarea importurilor în România. Este o luptă. Atât am avut de 

spus. 

Domnul ministru Codruţ Sereş a dorit să sublinieze rezultatele deosebite 

obtinute de România prin deschiderea Bursei Energiei Electrice şi a platformei 

de tranzacţionare şi de asemenea, prin funcţionarea pieţei pentru ziua următoare, 

în scopul preluării sarcinii de vârf sau a completării necesarului de consum. 

Bursa energiei electrice doreşte să impună un climat concurenţial, transparent 

care să ducă la accelerarea vânzării si cumpărărilor pe piaţa energiei elecrtice. 

Anul trecut, liberalizarea pietei energiei electrice in proportie de 83 % pentru a 

crea posibilitatea consumatorilor eligibili pentru a-şi negocia energia electrică, 

astfel încât preţul, invocat din punct de vedere economic pentru beneficiari, 

consumatori independenţi, privaţi sau de stat. Sfârşitul anului trecut, înainte de a 

începe să funcţioneze platforma bilaterală au solicitat prin MEC, Nuclear 

electrica si cele 3 complexe energetice printr-o scrisoare a directorilor generali 

această cantitate de energie disponibilă să fie tranzactionată pe această platformă 

a controlului bilateral. Electrica achiziţionaeză energie electrică de la 

producărtori prin furnizori, neavând ca obiect decât achiziţionarea si furniozarea 

le Electrica. Am trimis corpul de control să constate. Am anunţat măsurile 

propuse a fi luate. Am continuat raportul de control să analizazeze, pentru mine 

nefiind primordial cine deţine aceste firme private. Atenţia mea s-a canalizat 

asupra firmelor de stat şi asupra obţinerii de rezultate şi a corectării anomaliilor 

de pe piaţă. Toate aceste firme private pot fi controlate de corpul de control al 

Guvernului. Trebuie să cflarifice de la inceput faptul că nu au existat presiuni 

asupra sa ca ministru din partea vreunui partid politic. Problema care se ridica 

nu este faptul de a da publicităţii lista firmelor private. Există aproximativ 164 

de operatori licenţiaţi pe toată piaţa. Această problematică trebuie abordată 
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procedural în condiţii de concurenţă, treansparenţă si nu ar fi fost nici o 

problemă dacă şi S.C. Electrica S.A. ar fi participat la aceleaşi negocieri alături 

de alte firme private şi ar fi fost refuzată datorită preţurilor practicate. După ce s-

a deschis bursa de energie electrică au fost încheiate contracte cu o serie de 

firme private. In ce priveşte măsurile luate, domnul ministru a spus că a început 

cu reprezentanţii Ministerului în A.G.A. am înlocuit directorii generali din cele 2 

complexe iar în cursul lunii iulie o comisie care să nominalizeze alte persoane la 

conducerea celor 2 unităţi. Problema în piaţa energiei electrice să suplimenteze 

necesarul energie eletrice la preţuri competitive. In al treilea rând complexele 

energetice renegociază contractele cu întreprinzătorii privaţi, nu e bine, nu este 

corect, pentru că nu aceasta este o piaţa concurenţială pe care ne-am propus-o în 

ţară. La Hidroelectrica am solicitat o anchetă a Curţii de Conturi am luat legatura 

cu ei mai sunt necesare aproximativ 6 luni până la definitivarea unor concluzii 

deoarece este necesar să se familiarizeze si reprezentanţii Curţii de Conturi cu 

anumite probleme specifice. Nu în ultimul rând Corpul de Control al Ministrului 

şi către alţi jucători pe piaţa energiei cred că soluţia este utilizarea platformei 

aparţinând Bursei energiei în condiţii de transparentă şi recrearea procedurilor şi 

implicarea Consiliilor de administraţie în tranzactionările energiei electrice de 

creştere a producţiei şi nu în ultimul rând reorganizarea producţiei termo si hidro 

de care se vorbeste în programul de Guvernare. 

Preşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Tudose a dorit să deschidă lista 

de vorbitori, adresând domnului ministru câteva întrebări şi anume cât din 

tranzacţiile efectuate pe piaţa energiei electrice a societăţilor de stat s-au făcut 

prin Bursă, prin licitaţie sau altă formă directă si cât prin încredintare directă. O 

altă întrebare se referea la schimbarea consiliilor de administraţie de la cele 2 

societăţi, dar referitor la reprezentanţii ministerului? Cine au fost aceia şi dacă 

au fost schimbaţi şi aceştia, deoarece ei reprezentau interesul ministerului în 

acest CA. O altă întrebare se referea la S.C. Electrica SA al cărui director 

general, domnul Coroiu a trimis o scrisoare către OTCOM cuprinzând o ofertă 
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de cumpărare cu preţ maximal a 438MW la preţul de 128,5 lei/MWh fără TVA 

şi accize.  

Domnul preşedinte  Tudose  a dorit de asemenea să ştie care procent din 

actualele contracte de pe piaţă, referitor la societăţile de stat, au fost încheiate 

prin încredintare directă. 

Domnul ministru Codruţ Sereş a răspuns că înainte de aparitia Bursei, 

răspunderea aparţinea Agenţiei de reglemenatre, care reglementa aceste preţuri, 

însă foarte puţine dintre contracte se înceheiau prin licitaţie. După înfiinţarea 

Bursei pentru ziua următoare, de la începutul anului şi până în prezent, 

aproximativ 9-10% dintre contracte s-au încheiat prin acest mecanism. S-au 

tranzacţionat aproximativ 2-3 % din cei 55 TerraWh în medie pe ţară. Referitor 

la membrii din CA aceştia erau în număr de 5 la fiecare dintre cele două societăţi 

din care au fost schimbaţi 4 la Turceni, respectiv 3 la Rovinari. Reprezentantul 

ministerului este domnul Secretar de Stat  Ionel Manţog care este în continuare 

reprezentant al ministerului în aceste CA. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a completat spunând că avem deci un 

Secretar de Stat care este membru în CA într-o societate în care se petrec o 

grămadă de nenorociri pentru care Ministrul trimite Corpul de Control, şi în 

urma raportului acestui control, Ministrul îi schimbă pe ceilalţi membrii ai CA 

dar Secretarul de Stat nu este schimbat. Dacă acesta a fost bolnav în perioada 

respectivă şi nu a putut participa la şedinţele CA este de înţeles, dar dacă nu a 

fost bolnav, înseamnă că acesta a sabotat ministerul, că a lucrat împotriva 

Ministrului. 

Domnul ministru Codruţ Şereş a spus că domnia sa a plecat de la ideea că 

Secretarul de Stat să corecteze o serie de anomalii şi mai ales dezvoltarea 

sectorului pe care îl coordonează. De aceea acesta este direct răspunzător pentru 

ceea ce se întâmplă în subordinea sa. Domnul Ministru a spus că putem 

considera că lucrurile vor fi corectate, măsurile luate fiind urmărite şi 

monitorizate.In ce priveşte oferta S.C. Electrica SA, această ofertă devine 

publică oricum, la OTCOM. Electrica se află într-o situaţie delicată, deoarece a 
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renunţat la toţi furnizorii iar acum trebuie să îşi găsescă alţii într-un timp foarte 

scurt, în cazul în care oferta prin Bursa nu va fi corespunzătoare. In paralel cu 

aceste oferte are loc şi o negociere cu reprezentanţii Hidroelectrioca. Această 

cerere adusă acum în discuţie nu este o chestiune normală ci de urgenţă, 

deoarece trebuie să corecteze o anomalie. Cu siguranţă nu vor putea merge peste 

această limită, care este o limită de profitabilitate impusă de CA. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să sublinieze faptul că înţelege 

imperativul unei soluţii de urgenţă care pot aparea neprevăzut dar care impun 

măsuri pe o perioadă limitată. In scrisoarea invocată şi adusă ca dovadă, 

perioada de contractare era fixată până la sfărşitul lunii a 7-a din anul 2007. Deci 

domnii de la Electrica sunt dispuşi să ia de urgenţă cu un preţ foarte mare pe o 

perioadă lungă de timp. 

Domnul senator Radu Berceanu a dorit să atragă atenţia asupra explicaţiei 

reprezentantului firmei Grivco şi anume că energia electrică luată din Bulgaria 

era vândută la firme de stat şi energia electrică cumpărată de la stat era vândută 

la firme private. Acest joc de  cuvinte a spus domnia sa ca nu crede că poate fi 

încercat într-un cadru extrem de serios cum este cel al Comisiei Economice a 

camerei Deputaţilor. Este la fel cum ai da de exemplu gazul natural si gazul din 

conductele de transport şi anume că atunci când dai drumul, gazul care era chiar 

acolo lângă buton, era gaz privat iar restul este gaz de la stat. Energia electrică se 

produce şi se consumă în timp real. Bilantul energetic, electronii care umblă pe 

fire au scris pe spate „made in Bulgaria” şi alţii „fabricat în Romania”. Sigur, 

dacă se crede că aşa se rezolvă problema energiei, dar domnia sa crede că nu 

prea. Domnia sa a dorit să sublinieze că are la îndemână un document emis de 

complexul energetic Turceni care se adresează  S.C. Electrica SA şi în care se 

spune că din cei 12 furnizori existenţi, Turceni au contract cu 5 dintre aceştia, 

menţionând că în perioada ianuarie-mai 2006, unitatea Electrica SA a solicitat 0 

MW. Dacă nu a cerut energie de la Turceni, ar fi fost culmea să o primească, a 

mai spus domnul sentaor Radu Berceanu. Aceste firme s-au complăcut în acestă 

situaţie. Nu s-au bătut să găsească energie electrică. Bursa a început cât de cât sî 
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funcţioneze. Să îi spunem Bursă, mai mult un mecanism de acţiune. Aceasta a 

început să funcţioneze în perioada iunie-iulie 2005 în clipa respectivă, „băieţii” 

aveau contracte încheiate pe termene foarte lungi, prin aceeaşi intermediari, pe 

cantităţi mari., contracte încehiate încă din 2004 sau în prima parte a lui 2005. 

Sigur că la Bursa s-a tranzacţionat 1-2% contracte deoarece nu mai aveau ce 

tranzacţiona, şi nu erau obligaţi să o facă, obligaţi legal, iar consiliile de 

administratie puteau să le spună de ce să ia de la X şi nu de la Bursă. Dacă e să 

desluşim actualul mecanism, a mai spus domnul sentator Radu Berceanu atunci 

o parte din vină aparţine şi directorului OTCOM, care este un operator comercial 

care urmăreţte şi se preocupă de aceste tranzacţii la Bursă şi care este membru în 

CA. Directorul personal era membru în CA, lucru complet în neregulă. El care 

venea de la Bursă, ar fi trebuit să aibă informaţii şi despre unii şi despre alţii, era 

membru al unui CA al producătorilor. Dacă discutăm de existenţa unor vine, 

domnia sa subliniind că nu se consideră judecătorul producătorilor, atunci 

aceasta există în foarte mare măsură la cumpărători. Asa cum firmele private 

puteau şi ei să se ducă acolo. Nu se mai face deosebirea între firmele de stat ăi 

cele private. Când s-a referit, mai devreme, la tranzacţiile între 2 firme de stat se 

referea la fapul că aceste două instituţii au acelasi proprietar. Puteau aparţine 

unui proprietar privat dar atunci nu mai discutam noi, discuta proprietarul. Buba 

pleacă de la faptul că acestea sunt companii de stat. In CA sunt reprerzentanţii 

proprietarului, deci ai statului, reprezentat prin Ministerul Economiei şi 

Comertului. Membrii CA trebuie să valideze lucrurile care se petrec acolo. De 

asemenea exista CA şi la cumpărator, iar ministerul fiind prioprietar şi acolo, am 

senzaţia că unii sunt şi într-o parte şi în alta. Controlul Curţii de Conturi este un 

lucru bun ca s-a declansat, dar Curtea de Conturi este specializată în audit 

financiar şi domnia sa a adorit să sublinieze că are cele mai mici speranţe că 

reprezentanţii Curţii vor întelege ce se întâmplă, plecând numai de la înţelegerea 

cifrelor contabile. 

Domnul deputat Radu Moldovan a dorit să işi exprime punctul de vedere 

referitor la faptul că lucrurile sunt foarte puţin clare şi puţin curate. Donmnia sa 
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a spus că dacă l-ar fi ascultat numai pe directorul Grivco ar fi crezut că aceştia 

servesc dezinteresat comunitatea. Domnul deputat l-a intrebat pe domnul 

ministru Sereş dacă ştia de aceste contracte şi cine ar fi trebui să ia măsurile 

necesrare şi de ce nu le-a luat, împotriva secretarului de stat, membru al PD, şi 

daca domnul ministru s-a gândit să ia aceste măsuri. 

Domnul senator Radu Berceanu a dorit să intervină şi să adreseze şi domnia 

sa o întrebare domnului ministru sereş referitoare la declaraţiile domnului 

senator Voiculescu care a spus că au existat presiuni din partea PD pentru ca 

ministrul să sprijine firme sau agenţi comerciali ai unor membrii PD care doreau 

să intre pe această piată. 

Domnul ministru Codrut Şereş a răspuns hotărât că, nu au existat presiuni. 

In  continuare domnia sa a răspuns întrebărilor domnului deputat Moldovan 

spunând că a stat de vorbă cu secretarul de stat de care menţionează domnul 

deputat şi crede despre acesta că este bine intenţionat. De asemenea domnia sa a 

spus că nu crede că există elemente care să îl incrimineze. Rapoartele corpului 

de control vor evidenţia cât de vinovat este fiecare, urmând apoi a fi stabilite 

sancţiunile. Desigur, şi domnia sa are semne de întrebare de ce electrica nu a 

încăput la aceeaşi masă cu alte firme private, şi la care nu poate răspunde la 

această întrebare. El, personal, a invitat toate firmele la Bursă pentru a face 

achiziţii, iar faptul că ulterior au fost încehait contracte prin alocare directă... 

este incorect din partea foştilor directori să îşi permită să încheie astfel de 

contracte, nici măcar aprobate de CA. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit ca domnul ministru să 

continue fraza începută prin acea întrebare retorică şi anume de ce S.C. Electrica 

SA nu a Încăput la aceeaŞi masă cu firmele private. 

Domnul ministru Codrut Şereş a răspuns că dacă ar fi ştiut răspunsul la 

această întrebare, ar fi corectat acea stare de lucruri încă de anul trecut. 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie în continuare dacă s-

a luat vreo măsură împotriva directorului S.C Electrica SA. 
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Domnul ministru Codrut Şereş a răspuns că se continuă investigaţiile de 

către Corpul de Control al minsitrului şi în urma raportului se vor lua măsurile 

care se impun. 

Domnul senator Radu Berceanu a subliniat faptul că la complexul Rovinari 

este un director care dacă nu a fost schimbat azi sau ieri pentru că nu are 

informaţii atât de recente, crede că el însuşi l-a nunmit, în perioada în care a fost 

ministru, în 1999. Acesta a fost păstrat ca director de PSD şi în continuare a fost 

menţinut in funcţie, până azi sau ieri. Acesta nu a fost membru PD. In ce îl 

priveşte pe domnul secretar de stat Manţog acesta a fost prous pentru a fi 

schimbat de câteva ori . La Turceni există acelaşi director de pe vremea PSD. 

Apoi au început schimbări din 3 in 3 luni. 

Domnul deputat Victor Ponta a spus că acela a fost schimbat acum 1 an cu 

altul. 

Domnul ministru Codruţ Şereş a subliniat că şi acela a fost schimbat acum 3 

luni cu cel care este în prezent director. 

Domnul senator Radu Berceanu a continuat spunând ca acum nu mai e nici 

acesta, fiind suspendat săptamâna trecută. Oricum, acesta nu încheiase nici un 

contract. De asemenea domnul deputat Radu Berceanu a spus ca actualele 

contracte aflate în vigoare au fost încheiate, mai toate, în luna a 7-a din 2004, 

trei dintre ele au fost încheiate în 2004. Unii pe 15 decembrie sărbătoreau 15 ani 

de la Revoluţie iar alţii sărbătoreau încheierea acestor contracte. Toată această 

agitaţie a apărut acum când aceste contracte ajung spre final. Acest lucru este 

valabil pentru Rovinari. La Turceni s-au incheiat contracte asemănător. Spre 

final s-a format un fel de coş în care au fost puse împreună, energia hidro şi cea 

termo, care este chiar o chestie bună că s-a făcut. Referitor la membrii CA 

aceştia sunt reprezentanţii ministrului, consilierii săi din Minister. 

Domnul ministru Codrut Şereş a completat ca aceştia sunt consilierii din 

minister, ca functionari publici. 

Domnul senator Radu Berceanu a subliniat că domnul director Coroiu este 

în funcţie de pe vremea PSD şi domnia sa doreşte să îi sugereze domnului 
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Ministru Sereş să îl schimbe. Dacă se doveşte că este într-adevăr membru PD are 

aceeaşi propunere pentru domnul Ministru să îl dea afară. Domnia sa a insistat să 

sublinieze faptul că după stiinţa sa aceşti oameni nu sunt membrii PD. Dacă 

există şi membrii P.D., iar aceştia au o anumită responsabilitate în această 

problemă, cu siguranţă vor trebui să îşi asume această responsabilitate. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a dorit să se refere la câteva chestiuni legate 

de această pseudo-economie de piaţă. Documentul OTCOM invocat în această 

discuţie transmite informaţii periculoase care ar fi trebuit să fie confidenţiale, în 

special legate de preţul maxim, concurând electrica pe propria piaţă. Domnul 

deputat Bogdan Pascu a subliniat că această formă de licitaţie e inutilă pentru că 

nu obligă producătorii de energie să participe la aceste licitaţii la Bursă. De 

asemenea nici unităţile de stat nu sunt obligate să participe, de aceea, domnul 

Coroiu va putea cumpăra de la intermediari, apărat de lege. Curtea de Conturi a 

considerat domnul deputat Pascu, nu era cel mai nimerit controlor ci poate ar fi 

fost mai bine solicitată intervenţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Domnul 

deputat Bogdan Pascu a dat exemplul unei firme obscure austriece, înfiinţată în 

iunie 2004, care şi-a majorat de două ori capitalul social exact înainte de a 

participa la licitaţii organizate în România, devenind, datorită afacerilor cu 

energie din ţara noastră un important plazer pe piaţa de energie europeană. 

Domnul deputat a explicat că astfel, datorită acestor tipuri de afaceri, profitul nu 

rămâne în ţară ci se externalizează. Domnul deputat Pascu a mai spus că nu sunt 

importanţi proprietarii acestei firme ci cei care se află în spatele lor. De 

asemenea domnul deputat Pascu a dat exemplul S.C. Imobiliara S.C. Construct 

care a luat fiinţă cu o lună înainte de a semna un contract prin care cumpărat 

19.000 MWh, pe care, mai apoi, i-a vândut către Electrica SA. Domnul deputat 

Pascu a considerat că astfel de firme sunt căpuşe pe faţă. Domnia sa a citit 

numele acţionarilor acestei firme, subliniind din nou, că nu aceştia sunt 

importanţi, ci cei care se află în spatele lor.  

Domnul secretar Cosmin Nicula şi-a exprimat acordul cu solicitarea 

domnului deputat Pascu privind sesizarea DNA, în special în cazul unor 
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asemenea societăţi căpuşe, deoarece în spatele lor stau oameni politici care au 

posibilitatea de a influenţa preţurile şi de a oferi aceste contracte contra 

comisioane. Domnul deputat Cosmin Nicula a dorit să îl întrebe pe domnul 

ministru Codruţ Sereş dacă s-au luat măsuri împotriva responsabililor din partea 

Turceni mai ales că în primul semenstru au reuşit performanţa de a vinde energie 

electrică la un pret cu 20% mai mic. De asemenea, domnul deputat a dorit să îl 

întrebe pe domnul ministru care sunt acele societăţi cu capital privat care au 

semnat contracte de intermediere cu energie electrică şi daca domnul ministru 

are cunostinţă dacă aceste contracte s-au încheiat fără licitaţie si care au fost 

măsurile luate după ce a aflat aceste lucruri. Domnul deputat i-a propus domnul 

ministru destituirea Secretarului de Stat PD Ionel Manţog, pentru a nu-i mai da 

şansa de a destitui el alţi directori, având în vedere că aceste destituiri nu au nici 

o relevanţă, dacă se întâmplă din trei in trei luni de zile. De  asemenea domnul 

deputat Cosmin Nicula a propus domnul ministru solicitarea de a efectua un 

control la Compania Naţională a Huilei Petroşani, care să verifice actele acestei 

companii începând cu sfârşitul anului 1997 până în prezent, deoarece domnia sa 

are informaţii că această companie este deosebit de căpuşată de diferite firme de 

apartament. De asemnea, la complexele energetice Rovinari şi Turceni s-au 

petrecut lucruri care ţin de evaziunea fiscală. Conducătorii acestor unităţi aparţin 

de PD, au fost numiţi de domnul Berceanu pe vremea cand acesta era ministru, 

care poate confirma, au fost păstraţi de PSD şi confirmaţi de actuala Putere. 

Domnul deputat Cosmin Nicula i-a sugerat domnului minsuirtu Sereş ca acest 

control să verifice atât compensările cu energie, precum şi achiziţiile la suprapreţ 

de materiale consumabile pentru minerit, precum şi achiziţionarea biletelor de 

odihnă şi tratament pentru mineriii din Valea Jiului. Domnul deputat a propus ca 

în prima lună din următoarea sesiune parlamentară să fie reluată această discuţie, 

domnul ministru aducând la acea dată şi informările solicitate. 

Domnul deputat Dorinel Ursărescu a dorit să sublinieze faptul că unele 

lucruri sunt prezentate distorsionat, în special de unii colegi din Opoziţie care au 

văzut în această chestiune un mijloc pentru a-şi crea o imagine personală, deşi 
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sunt necunoscători în materie. Există două lucruri periculoase, a spus domnul 

deputat Ursărescu şi anume: din modul în care sunt apreciate firmele private de 

pe piaţa de energie, ca firme căpuşe şi al doilea că cetăţenii plătesc energia 

scump datorită acestor aşa numite „căpuşe”. Consumatorul casnic, a spus 

domnul deputat Ursăerscu are preţul energiei reglementat de ANRE, fiind scump 

datorită preţurilor de distribuţie. Domnul deputat a amintit faptul că, mai 

devreme, în dicuţie s-a spus că operatorii privaţi parazitează relaţia dintre 

producător şi consumator, lucru cu care domnia sa nu este de acord, deoarece 

energia electrică se produce în bandă, iar consumatorii consumă alternativ, 

având vârfuri de sarcină, avarii. De aceea, a subliniat domnul deputat este 

necesară, pentru a echilibra piaţa de existenţă unor consumatori eligibili. 

Liberalizarea pieţei de energie a fost o cerinţă a Uniunii Europene, pentru 

închiderea capitolului 14 „Energia”, fiind salutată de UE. Domnul deputat 

Ursărescu a subliniat faptul că problema de fond este existentă încă, a unui 

sector de stat, care nu a fost reformat şi care îşi acoperă pierderile prin tarife care 

afectează consumatorii casnici. Un luctru curios a mai spus domnul deputat este 

că operatorii privaţi au costruri de 2 sau 3 ori mai mari decât în ţara lor de 

origine, lucru care se întâmplă cu pasivitatea noastră. Domnul deputat Ursărescu 

a mai spus că dacă piaţa de energie din ţara noastră ar fi o piaţă într-adevăr 

liberalizată complet, atunci S.C. Electrica SA ar trebui să se comporte ca orice 

altă societate. 

Domnul deputat Bogdan Pascu a dorit să sublinieze că domnul deputat 

Dorinel Ursărescu se află în conflict de interese, fiind acţionar la o firmă care are 

ca obiect de activitate energia electrică. 

Domnul senator Radu Berceanu a spus că dacă se discută despre chestiunii 

generale este bine, dar dacă prin intermediul acestei comisii se încearcă 

îndreptarea unei  firme impicate, este incorect faţă de cei  implicaţii. 

Domnul preşedinte Mihai  Tudose a subliniat dorinţa de a  se rămâne cu  

discuţiile la nivel de principiu. 
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Domnul deputat Dorinel Ursărescu, a menţinat faptul că nu există conflict de 

interese deoarece, firma fiului său sa nu are contracte cu  S.C.ELECTRICA 

S.A., şi că domnia sa nu figurează în consiliul de administraţiei al acestei firme. 

Domnul deputat Petru Lakatoş a dorit să spună că este dezamăgit de felul în 

care a descurs audierea, deoarece  consideră că  a primit un răspuns sumar şi a 

afirmat faptul că  discuţiile s-au  transformat în discuţii politice. A subliniat 

faptul că  audierea solicitată la Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare trebuia să asigure transparenţa acestor privatizări sic ă speră ca  

Ministerul Economiei  şi  Comerţului  să pună  la dispoziţie membrilor Comisiei 

un audit corect. 

Domnul deputat Andrei Gerea a afirmat că este surprins de afirmaţia 

domnului  deputat Victor Ponta, susţinând că în momentul unei  licitaţii se caută 

să se liciteze la un preţ cât mai  bun. 

Domnul deputat Alin Teodorescu  a amintit că reforma în sectorul energetic 

în România a început în anul 1997, cu  primul acord  PSAL, care avea o  mare 

şasnsă  să  fie semnat dar  nu  s-a semnat pînă în prezent. Aceea reformă separă 

cumparători de producători. Domnhia sa a menţionat că din cele 3 legi necesare 

a fi adoptate, 2 dintre acestea au fost adoptate pe timpul când domnul Berceanu 

era ministeru şi una a fost semnată în 2002, respectiv acordul cu  FMI şi Banca 

Naţională, inclusiv cele 6 Hotărâri ale Guvernului. Din acestea  lipsesc, însă, 3 

articole mici, care fac ca aceste legi  să  fie deficitare Domnul deputat Alin 

Teodorescu  a mai spus că  trebuie să se stabilească un „preţ liber” pe piaţa 

energetică, dar că  în momentul de faţă în România avem „un târg” de influenţe. 

Domnia sa a afirmat că nici un producător de stat sau privat nu are voie să aibă 

(cumpere) contract direct cu consumatorul. Domnul deputat Alin Teodorescu  a 

spus, în continuare, că există un mod de comportament al traider-ului, si anume 

că cel ce cumpară de la un singur producător şi  vinde la un singur cumparător 

trebuie exclus de pe piaţă, inclusiv cei care vând sub preţul pieţei. Domnul 

deputat Alin Teodorescu  a făcut comparaţie cu  piaţa energetică din Milano şi  

Frankfurt, afirmând că piaţa este privată, nu a statului. Domnia sa a afirmat că 
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atât timp cât un cumparător se înţelege cu  un producător la preţ, prin 

intermediul unui intermediar „agreat”, acolo există un „triunghi” de interese. 

Domnul deputat Alin Teodorescu  a recomandat invitaţilor să  studieze mai bine 

legile, în special raportul PAL 2 din iulie 2004, afirmând că peste cele trei legi 

existente, inclusiv cele sase Hotărârii de Guvern, din mai  2005, se adaugă şi  o 

Directivă europeană, care nu  stabileşte o piaţă regională sud est europeană, ci o 

lasă la nivel naţional. Domnul deputat Alin Teodorescu   a menţionat că 70% din 

PIB-ul României se produce în nord-vestul ţării, unde găsim însă, numai 30% 

din ofertă. Domnul deputat Alin Teodorescu  a subliniat speranţa să că după 

luarea măsurilor pe care domnul ministru Codruţ Şereş menţionează că le va lua, 

să se ajunge la crearea unei pieţe libere  reale,  în care preţul să  nu fie stabilit de 

gradul de rudenie sau  de nivelul la care se află interesele politice, ci de 

capacitatea firmelor de a acţiona pe piaţă, şi în care să  existe profesionalism. 

 

Domnul deputat Nicolae Bara a afirmat că este de acord cu  ceea ce s-a 

discutat în cadrul şedinţei, a menţionat că firmele „căpuşă” apar într-un domeniu  

nereglementat, ori într-un domeniu în care legea nu se aplică, sau  este 

incompletă, întrebând membrii comisiei dacă  sunt de acord să realizeze 

împreună o  iniţiativă legislativă care să reglementeze domeniul energetic. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că din fericire în România nu 

există o lege care să interzică apartenenţa la un partid şi în acelaşi  timp  

gestionarea unei  afacerii în care este implicat statul. a spus că este important să 

se lucreze la o lege care să  reglementeze domeniul energetic, dar a menţionat  

faptul că în baza legi  actuale a energiei  electrice se poate rămâne in legalitate, 

dacă această lege este respectată.  Domnul preşedinte a sugerat să fie solicitată 

public demisia  domnului  prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu demisia 

domnului Secretar de Stat Ionel Manţog. 

Domnul deputat Ion Stoica a cerut în numele colegilor din comisei domnului  

ministru Codruţ Şereş să le împărtăşească părerea în legătură cu legalitatea 

contractelor încheiate până în prezent, dacă are la cunoştinţă faptul că  s-au 



 18

încheiat contracte sub preţul pieţei sau  nu,  a dorit să  ştie şi  de ce au  fost  

preluate firmele sub coordonarea ministerului, a mai  dorit să ştie dacă după 

controlul de la Turceni singura măsură pe care o  va lua este aceea de a înlătura 

conducerea firmei  respective şi de ce a fost luată această  măsură şi dacă va 

continua controlul şi la celelalte firme. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dat cuvântul domnului  ministru Codruţ 

Şereş. 

Domnul ministru  Codruţ Şereş, a răspuns că  raportul Corpului de Control a 

fost înmânat Poliţiei  şi  autorităţilor competente pentru a lua măsuri legale, dar 

nu  şi presei. A menţionat că este foarte greu  să  se realizeze controlul la 135 de 

firme cate există în momentul actual, având în vedere faptul că personalul 

Corpului de Control este redus ca număr ( 4 funcţionari ) şi că  inclusiv la 

Turceni  şi Răureni au fost detaşţi 3 ofiţeri de la  Minister. A răspuns că unele 

măsuri luate au  fost cele de înlaturare a directorului  urmând ca noul director să 

ia măsurile necesare în continuarea funcţionări firmei. A răspuns că a decis să  ia 

în subordonare  societăţile comerciale pentru a se putea realiza de către Corpul 

de Control  fără să  se întâmpine probleme în controlul firmelor respective. A 

menţionat că în momentul de faţă se realizează un control la S.C. ELECTRICA 

S.A.. A afirmat că se realizează  un control si  la Societatea Naţională a Huilei şi  

se iau măsurii în domeniul  securităţii muncii şi  în domeniul de achiziţii. A 

răspuns că în urmă  cu  6 luni   ia adresat domnului prim-ministru Călin Popescu 

Tăriceanu  o  adresă în legătură  cu  situaţia domnului  Secretar de Stat. A spus 

că trebuie verificate liceenţele care sunt la acestei  firme, pentru că sunt firme 

care nu îndeplinesc condiţii legale pentru a fi furnizoare de energie electrică, dar 

că acest domeniu este responsabilitatea ANLR-ului. A menţionat faptul că 

doreşte să se concentreze pe producătorii de energie electrică şi  nu pe 

cumpărători şi că trebuie verificate normele care există pe piaţa energetică 

pentru a evita în viitor astfel de situaţii. 

Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer,  a afimat ca nu este necesar sa fie 

aduse neaparat in faţa comisiei  decizii de inlaturare din funcţie a unor directori, 
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deoarece există prevederi clare în consiliul de administraţie care trebuie 

respectate şi trebuie analizat mai întâi comportamentul lor în funcţie de aceste 

prevederi. A subliniat faptul că există probleme de esenţă în legislaţia actuală 

care trebuie actualizată, pentru a funcţiona bine. Este nevoie de un proiect mai  

bun de funcţionare a Bursei de pe piaţa Energiei Electrice. 

Domnul deputat Sandu Gabriel, a propus membrilor comisiei să întocmească 

împreună o iniţiativă legislativă care să reglementeze problemele existente. A 

menţionat că se aştepta ca domnul ministru să transmită membrilor comisiei 

toate materialele pe care le avea la dispoziţie, nu  doar câteva comunicate de 

presă care au fost deja analizate şi pe baza cărora s-a ajuns la aceste probleme.  

Domnul deputat Bogdan Pascu, a făcut referire la faptul că nu toţi mari 

consumatori de energie electrică acţionează după sistemul căpuşă, referindu-se 

la societatea GRIVCO care este un operator foarte bun, cumpără energie de la 

stat de vârf  (energie de zi) şi  vinde către METROREX energie de noapte. Si-a 

afirmat convingerea că toate contractele sunt legale. 

Domnul deputat Radu Moldovan a solicitat domnului  ministru Şereş Codruţ 

să înainteze DNA-ului o înformare cu privire la situaţia contractelor încheiate  

până în prezent. 

Domnul ministru Codruţ Şereş a răspuns că va înainta rezultatul rapotului  

către DNA. 

Domnul secretar Cosmin Nicula, a spus că este sceptic în ceea ce priveşte  

rezultatul raportului Corpului de Control asupra achiziţionării  materialelor  

consumabile pentru  minerit şi asupra bonurilor de energie, speră să se decopere 

marea fraudă care a îngropat  Valea Jiului şi  că  ar dori să se facă  şi  un control 

la Societatea Naţională a Huilei. Si-a afirmat speranţa ca până în luna septembrie 

să se finalizeze raportul Corpului de Control. A dorit să ştie cui s-au dat bonurile 

de energie electrică si  în ce condiţii. 

Domnul senator Radu Berceanu, a afirmat că energia pentru  consumatorii 

casnici  nu este influenţată  de preţul de achiziţie a acesteia în mod direct, ci  
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indirect. În ceea ce priveşte legislaţia  nu crede că se va elabora o lege care să fie 

în concordanţă cu realităţile actuale şi care să  poate rezolva toate problemele. 

Domnul deputat William Brânză, a solicitat ca la următoarea întâlnire să se 

prezinte cu  un material mai  bun. 

Domnul ministru Codruţ Şereş, a spus că se eferctuează în prezent un 

control de către Conpul de Control şi la Societatea Naţională a Huilei şi  că 

membrii consiliului de administraţie împreună  cu  directorul societăţi  răspund 

solidar pentru  faptele lor. Faptul că  o  societate comercială şi-a mărit capitalul 

social de mai  multe ori nu înseamnă că are profituri  ilegale. A considerat că 

raportul Corpului  de Control trebuie să  fie înaintat  organelor abilitate astfel 

încât persoanele vinovate să  fie trase la raspundere. A spus că  în acest moment 

se lucrează la legea energiei  electrice care va fi înaintată Senatului. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a afirmat faptul că nu este de acord cu  

faptul ca Parlamentul României  să fie mereu  învinovăţit de faptul că  nu  există  

legi clare. Speră că la începutul sesiunii  parlamentare Ministerul Economiei  şi  

Comerţului să prezinte măsurile pe care le-a luat în urma raportului  întocmit de 

Corpul de Control precum şi  lista persoanelor vinovate. 

Domnul deputat Alin Teodorescu, a propus revizuirea legislaţiei  pentru  a 

nu  permite comportamente imorale şi  conflicte de interese. A propus să se facă 

public raportul Corpului  de Control. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose, a mulţumit presei pentru  participare şi 

invitaţilor. 

 

Membrii comisie au aprobat cu unanimitate de voturi ,,Informarea privind  

audierea Ministrlui Economiei şi Comerţului, domnul Ioan Codruţ Şereş cu  

privire la piaţa energiei’’. 

 

 
 Miercuri,   14 iunie 2006 
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 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

 1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative de modificare a 

Legii nr. 20/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 

545/1998, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 368/2006). 

    

             2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

industriale, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 362/2006). 

    

 3. Dezbaterea şi avizarea 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). 

    

 4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 238/2004, Legea petrolului, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 389/2006).  

  

 5. Dezbaterea şi avizarea proiectui de Lege pentru completarea art. 3 al 

Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 472/2006). 

    

 6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 413/2006). 

   

 7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

414/2006). 

    

 8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(Plx 428/2006). 

 

 9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 464/2006). 

    

 10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată şi completată prin Legea 

nr. 241/2003 şi Legea nr. 528/2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 458/2006). 

    

 11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (Plx 491/2006).  

  

 12. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  facilitarea 

finanţării societăţilor comerciale prin intermediul pieţei de capital, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 480/2006). 

   

 13. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 434/2006). 

 

14.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de 

membri, domnul deputat Gabriel Sandu a fost înlocuit de domnul deputat  Vasile 

Pruteanu iar domnul deputat Andrei Gerea a fost înlocuit de doamna deputat 

Monica Ştirbu. 

 

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, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul  Gheorghe Marinescu – şef serviciu, reprezentantul 

Ministerului  Economiei  şi Comerţului: doamna Magdalena Niculescu – 

director general, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru  Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii şi Cooperaţie: domnul George Chiriţă – director şi domnul Bogdan 

Dumitrache – secretar general, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului: doamna Elena Andrei – director, reprezentantul Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare: domnul Paul-Gabriel Miclăuş - vicepreşedinte 

şi în calitate de iniţiatori: domnul deputat Aurelian Pavelescu, doamna deputat 

Graţiela Iordache şi  doamna deputat Lia Olguţa Vasilecscu. 

 

 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond a propunerii legislative de modificare a Legii nr. 20/1999 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 

defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (Plx 368/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 7 şi 

art. 9 din OUG nr. 24/1998. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut a scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, doamna director 

general Magdalena Niculescu, a afirmat că ministerul nu susţine această 

propunere legislativă, deoarece această OUG a fost emisă pentru atragerea de 

investitori în zonele defavorizate, unde rata şomajului este ridicată. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de respingere 

a propunerii legislative, aceasta  fiind aprobată cu 23 de voturi pentru şi un vot 

împotrivă. 

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 23 de voturi pentru şi un vot împotrivă să propună 

plenului Camerei Deputaţilor RESPINGEREA propunerii legislative de 

modificare a Legii nr. 20/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 545/1998. 

 

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

a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 362/2006)- Comun cu Comisia de 

Industrii şi Servicii.  

  

 Propunerea legislativă vizează accelerarea procesului de privatizare prin 

creşterea activităţii acestor platforme industriale, precum şi dezvoltarea 

regimului derogatoriu pentru parcurile industriale create pe terenurile fostelor 

platforme industriale. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut a scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de votare în 

bloc a propunerii legislative, cu amendamentele domnilor deputaţi din Comisia 

pentru industrii şi servicii. Propunerea a fost aprobată cu 19 voturi pentru, 4 

voturi împotrivă şi o abţinere.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu 20 de  voturi pentru şi 4 voturi împotrivă să propună 

plenului Camerei Deputaţilor APROBAREA, cu amendamente a propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 490/2002 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare. 

 

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 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)- Comun cu Comisia pentru Industrii şi 

Servicii. 

 Iniţiativa legislativă propune modificarea cadrului juridic de reglementare 

al cooperaţiei – Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

– în contextul armonizării cu legislaţia cooperatistă europeană şi al rolului 

ocupat de acest sector în realizarea obiectivelor de integrare în comunitatea 

europeană. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut a scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 

 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a afirmat că este nemulţumit de 

faptul că domnul preşedinte al AVAS,Ovidiu Chirovici nu a avut nici o întâlnire 
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cu membri comisiei. Politica aplicată pe zona IMM-urilor se face în cadrul 

comisiei. 

  Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a mai afirmat că în România, 

cooperaţia meşteşugărească care a reprezentat a doua industrie este distrusă, este 

vândută, este în mâna mafiei locale. Domnul vicepreşedinte a propus să fie 

adoptate şi altele legi, nu numai legea cadru şi a adresat rugamintea ca iniţiatorii 

să finalizeze în toamnă Legea cooperaţie care este la comisie de acum şase ani. 

Dacă aceştia nu vor vinaliza Legea cooperaţiei până în toamnă, atunci comisia o 

să dezbată şi o să aprobe această lege fără acordul iniţiatorilor. Membrii 

cooperatori sunt total nemulţumiţi şi în consecinţă va fi o mare realizare ca la 

sfâşitul mandatului Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare să 

înainteze Plenului acest proiect de lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a menţionat că împărtăşeşte 

nemulţumirile domnului vicepreşedinte Octavian Purceld şi a reiterat rugămintea 

ca domnul preşedinte Ovidiu Chirovici să aibă o întalnire cu membrii comisiei 

pentru a se finaliza Legea cooperaţiei. 

 

 Reprezentantul Autorităţii pentru Valirificarea Activelor Statului a propus 

amânarea discutării propunerii legislative.  

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de amânare a 

propunerii legislative. Propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

  

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2004, 

Legea petrolului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 389/2006); 

  

 Propunerea legislativă  vizează  modificarea şi completarea unui articol 

din Legea petrolului  nr. 238/2004, în vederea creşterii  transparenţei în materia 
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acordurilor petroliere şi pentru introducerea unui drept de preemţiune în 

favoarea statului la achiziţionarea de petrol din producţia internă, în cazul unor 

crize energetice internaţionale majore. 

 

 Domnul deputat Aurelian Pavelescu în calitate de iniţiator, a spus că a 

renunţat la modificarea aricolului  48 litera n), iar litera m) a articolului 48 a fost  

modificată. A menţionat că scopul proiectului  legislativ este ca acordul petrolier 

să nu  fie confidenţial. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a atras atenţia că un contract 

reprezintă voinţa părţilor, şi ar dori  să  ştie cum o  terţă persoană poate să  

convină sau  nu  în condiţiile în care există  voinţă între părţi. Domnul 

vicepreşedinte a afirmat că va vota împotriva acestei propuneri  legislative 

deoarece aceasta îngrădeşte libera activitate a părţilor contractante şi nu este 

benefică pentru sistemul nostru  legislativ. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă a propunerii legislative, aceasta fiind aprobată cu  21 de voturi  pentru, 

un vot împotrivă şi  2 abţineri. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 22 de voturi pentru şi  2 

abţineri au hotărât avizarea negativă a  propunerii legislative. 

 

 La punctul 5 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectui de Lege pentru completarea art. 3 al Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 472/2006). 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut a scurtă prezentare a proiectului 

de lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a spus că  nu  este de acord ca din 

impozitele contribuabililor să fie sponsorizat un club privat de fotbal. 
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 Domnul deputat Nicolae Bara, a spus că susţine părerea domnului  

preşedinte. 

 Domnul deputat Bogdan Pascu, a afirmat că asociaţiile, federaţiile şi 

confederaţiile sunt persoane juridice de drept privat care au  un patrimoniu 

propriu. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld, a spus că  nu  este de acord ca 

un consiliu  judeţean să  sponsorizeze cluburile de fotbal, instituţiile publice nu  

trebuie să desfaşoare activităţi în beneficiul unor firme private. Domnul 

vicepreşedinte a dat exemplu clubului de fotbal din judeţul Timiş, în care 

scaunele sunt schimbate în mod repetat. 

 Domnul preşedinte Mihai  Tudose, a supus la vot propunerea de avizare 

favorabilă a proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 23 de voturi 

pentru şi un vot împotrivă. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi  un vot 

împotrivă au hotărât avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

 La punctul 6 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (Plx 413/2006). 

 

 Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.116 din Legea 571/2003 privind CODUL FISCAL, cu  modificarile şi 

completările ulterioare, în sensul instituirii unui tratament egal de impozitare 

între nerezidenţi şi rezidenţi, înscriindu-se în prevederile Programului de 

Guvernare privind introducerea cotei unice de impozitare de 16 % din venituri. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a făcut a scurtă prezentare a propunerii 

legislative. 
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 Domnul deputat Petru Lakatos, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  23 de voturi pentru şi o abţinere. 

 

  Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice domnul Marinescu 

Gheorghe a spus că Ministerul Finanţelor Publice nu susţine adoptarea 

propunerii legislative deoarece în cadrul comisiilor de specialitate a început 

discutarea noului Cod Fiscal. 

  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de avizare 

negativă, aceasta fiind aprobată cu 23 de voturi pentru şi  o abţinere. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi  o 

abţinere au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 La punctul 7 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 414/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 

corelării prevederilor art. 295 alin.(1) din această lege cu  celelalte dispoziţii 

legale, intervenţia legislativă instituind o dispoziţie care să prevadă exceptarea 

impozitului realizat în condiţiile art. 258 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 de a 

constitui impozit local şi de a fi plătit la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale în raza căruia este situat terenul, astfel cum prevede Codul Fiscal în 

vigoare. 
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 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  23 de voturi pentru şi o abţinere. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi  o 

abţinere au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

  

 La punctul 8 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 428/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) 

şi (3) ale art. 90 din Legea nr. 517/2003 privind Codul Fiscal cu  modificările şi 

completările ulterioare, intervenţia legislativă constând în înlocuirea procentului 

de 2 % cât este în prezent, aplicat impozitului pe venit anual datorat pentru 

sponsorizarea entităţilor nonprofit care funcţionează potrivit prevederilor 

Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi  fundaţii, aprobată prin Legea nr. 

246/2005, la 4 %. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  23 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi o 

abţinere, au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 La punctul 9 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 

464/2006). 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de regelmentarea modificarea şi 

completarea Legii nr. 517/2003 privind Codul Fiscal cu  modificările şi 

completările ulterioare, în scopul extinderii deductibilităţii unor categorii de 

cheltuieli, prelevării şi utilizării pentru  refacerea zonelor afectate de calamităţi, 

a unor sume din impozitul pe profit şi pe venitul colectat. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  23 de voturi pentru şi o abţinere. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi o 

abţinere, au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 La punctul 10 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul 

concesiunilor, modificată şi completată prin Legea nr. 241/2003 şi Legea nr. 

528/2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 458/2006). 

  

 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.28 din Legea 

nr.219/1998, privind regimul concesiunilor, cu  modificările şi completările 

ulterioare şi vizează contractul de concesiune, care nu poate cuprinde clauze 

confidenţiale.  

 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului doamna director 

general Magdalena Niculescu, a afirmat că  M.E.C. nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative deoarece legea privind achiziţiile publice a fost abrogată 

prin OUG nr. 60/2001. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  unanimitate de voturi. 

 

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

hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 
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 La punctul 11 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind  completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (Plx 491/2006). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.175 

din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal privind modificările şi completările 

ulterioare, noutatea reglementări  constând în aceea că se propune o  cotă  de 

75% din sumele reprezentând accizele pentru uleiurile minerale încasate în 

bugetul de stat să  se utilizeze în scopul finanţării  unor cheltuieli prinvind 

drumurile publice, respectiv 65% pentru  drumurile de interes naţional şi  35% 

pentru  drumurile de interes judeţean şi  de interes local. 

 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  23 de voturi pentru şi o abţinere. 

 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 23 de voturi pentru şi  o 

abţinere au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 La punctul 12 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind  facilitarea finanţării societăţilor comerciale prin 

intermediul pieţei de capital, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională  

(Plx 480/2006). 

 Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor măsuri de natură să  

faciliteze finanşarea activităţilor societăţilor comerciale prin intermediul pieţelor 

reglementate. Astfel, se propune ca emitenţii care derulează o ofertă publică de 

vânzare de valori mobiliare în condiţiile Titlului V şi VI din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare, să  

beneficieze de scutiri la tarife şi comisioane. 
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 Doamna deputat Graţiela Iordache, în calitate de iniţiator, a spus că 

prezenta lege are ca scop dezvoltarea pieţei de capital prin încurajarea 

societăţilor comerciale de a-şi finanţa activitatea prin intermediul pieţelor 

reglementate. Industria valorilor mobiliare poate şi trebuie să devină  un 

adevărat motor de dezvoltare al economiei româneşti. În vederea îndeplinirii 

acestui rol, piaţa de capital trebuie să devină sursă de finanţare a creşterii 

companiilor româneşti. Costurile de listare relativ mari, precum şi durata mare a 

procesului fac parte dintre factorii care determină societăţile comerciale 

româneşti  să evite această posibilitate de finanţare.  

 Doamna deputat Graţiela Iordache, în calitate de iniţiator, a afirmat că la 

elaborarea prezentei lucrări de lege s-a avut în vedere şi libera concurenţă dintre 

societăţile de intermediere financiară.  

 Reprezentatntul CNVM domnul vicpreşedinte Paul Gabriel Miclăuş a 

susţinut că la eleborarea acestui proiect de lege  au fost consultaţi de către 

Guvern, şi şi-au exprimat  opinia că acest proiect de lege nu este oportun. Dacă 

Guvernul consideră că acest proiect de lege este oportun există propuneri de 

moificare în ceea ce priveşte  răspunderea CNVM-ului. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie cum funcţionează în 

sistem aprobarea tacită.  

 Reprezentatntul CNVM domnul vicpreşedinte Paul Gabriel Miclăuş  a 

spus că în cazul prospectelor nu poate funcţiona aprobarea tacită. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld  a afirmat că trebuie să 

construim un sistem legislativ profitabil pentru România astfel încât să atingem 

scopul final – integrarea în Uniunea Europeană. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose, a propus avizarea negativă a propunerii 

legislative, aceasta fiind aprobată cu  21 de voturi pentru, un vot împotrivă  şi 2 

abţineri. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu 21 de voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 La punctul 13 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 74 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active 

ale statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 434/2006). 

 

 Doamna Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de iniţiator a făcut o scurtă 

prezentare a proiectului de lege. 

 Doamna Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de iniţiator a spus că prin 

această modificare se urmăreşete reglementarea unitară a situaţiei bunurilor 

adjudecate, precum şi adoptarea unor măsuri care să faciliteze intrarea în posesia 

acestor bunuri cumpărate în baza OUG nr.51/1998. 

 Doamna Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de iniţiator a afirmat că prin 

adoptarea acestui act normativ se va reduce şi numărul de litigii, destul de mare, 

aflat pe rolul instanţelor, litigii care se derulează pe o perioadă îndelungată până 

la soluţionarea irevocabilă. 

 Reprezentantul Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului  

doamna director Elena Andrei a menţionat că AVAS suţine adoptarea propunerii 

legislative.  

 

  Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea de aprobare a 

proiectului de lege, aceasta  fiind aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor APROBAREA proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind 

valorificarea unor active ale statului.  
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 La punctul 14 al ordinii de zi a fost înscrisă alte probleme curente ale 

activităţii comisiei. 

 Domnii deputaţi au finalizat informarea privind audierea domnului 

ministru Ioan Codruţ Sereş cu privire la piaţa energiei. 
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