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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii 
        si servicii 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la şedinţa comisiei din 05.02.1997 

 
 
 
 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu constată că este îndeplinit cvorumul necesar pentru vot. 
Supune la vot ordinea de zi: 
  1. Dezbateri privind avizarea proiectelor de Lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
cu nr.12 si 13, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996. 
  Ora 9.oo - 12.oo 
  Invitaţi: Min.Finanţelor; Min. Industriei si Comerţului; Min. Traporturilor; Min.Turismului. 
  2. Probleme organizatorice. Dezbaterea Regulamentului. 
  Ora 12.oo - 13.00 
  3. Informare asupra sesizărilor producătorilor de fire si fibre sintetice, împreună cu factorii 
guvernamentali implicaţi si invitaţi la lucrări: Cons. pt. reformă - Guvern; F.P.S.; Min.Industriei; S.C. 
POLIROM S.A. Roman; A.S. POLIFIL; Comp. Română de Petrol; S.C. GRULEN C.Lung; S.C. 
CORAPET Corabia; S.C. TEROM Iaşi; S.C. FIBREX Săvineşti. 
  Ora 13.oo - 16.oo 
  4. Diverse.  
 
  Supusă la vot ordinea de zi este aprobată unanim. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu informează comisia dsespre analiza în cadrul biroului 
comisiei din această zi a Ordinului prezentat de preşedintele F.P.S. privind vânzarea de acţiuni la 143 
soc.com. importante din economia naţională la parteneri străini. 
  S-a solicitat FPS să prezinte comisiei  o informare detaliată asupra acestui aspect cu 
consecinţele rezultate. Comisia solicită punctul de vedere  al C.A. al FPS privind vânzarea de acţiuni în 
condiţiile stabilite de Guvern, cu care comisia, după examinare, să ia o hotărâre în acest sens. 
  Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi pentru care se solicită punctul de vedere privind cele 
2 O.G. examinate în comisie, din partea reprezentanţilor celor 3 ministere:  
  - Min. Transporturilor - dl.dir. Voicu 
  - Min. Comunicaţiilor - dl. Moisescu 
  - Min. Turismului - Dl. Penciu. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu informează că, deşi s-a solicitat prezenţa reprezentanul 
Min.Fiananţelor, chiar în această dimineaţă, acesta lipseşte nejustificat, contrar prevederilor legale. Se va 
trata problema conform legii. 
  Dl.Voicu prezintă influenţele din O.G. nr.12/1996 si 13/1996 asupra economiei ministerului 
si nu solicită modificări la ordonanţelor examinate. 
  De asemenea, reprezentanţii Min. Cmunicaţiilor si Turismului prin, intervenţiile lor, 
consideră că nu sunt motive pentru amendarea ordonanţelor examinate. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu supune la vot comisiei cele două ordonanţe în forma 
prezentată de iniţiatori, dacă nu mai sunt alte observaţii. 
  Comisia acordă aviz favorabil celor două ordonanţe, cu vot unanim. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi, cu sau 
fără participarea mass-mediei. 
  Dl.dep.Băbălău Constantin susţine necesitatea acestei dezbateri, dar nu este de acord cu 
participarea presei, considerând ca şedinţa să fie în cadru închis fiind importantă pentru soluţionare nu 
pentru publicitate negativă. 
  Dl.dep.Moucha Romulus propune extinderea unor analize asemănătoare si la alte S.C. si 
ramuri industriale. Consideră că participarea presei incomodează analiza si pe cei implicaţi, iar pentru 
informarea presei se va organiza o scurtă conferinţă de presă după. 
  Dl.dep. Dumitru Popescu este de acord cu antevorbitorul, întrucât litigiul se va extinde la mai 
multe ramuri, pentru care nu sunt participanţi. Propune să se reglementeze raporturile cu presa pentru viitor. 
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  Dl.secretar Bivolaru Ioan  precizează că procedura reglementării C.D. permite informarea 
presei prin buletinul de preasă ce se va emite după şedinţă. 
  Dl.vicepreşedinte Piţigoi Barbu consideră acest punct stabilit pe ordinea de zi este nepotrivit 
pentru această şedinţă, deputaţii nefiind informaţi prin experţi pentru a se căuta si găsi soluţii concrete 
pentru cei care au adresat comisiei acest demers. 
  Intâlnirea cu cei invitaţi ca solicitanţi prin documentaţia adresată comisiei este 
contraproductivă si inutilă, deputaţii si chiar membrii biroului necunoscând tematica analizei. Discuţia va 
avea numai caracter exploratoriu, întâlnirea nefiind pregătită corespunzător.  
  Privind prezenţa presei la discuţii din motivele anterior prezentate comisiei riscăm un 
compromis al lucrărilor de azi. 
  Dl.secretar Antal Istvan consideră că este necesar ca cei 5 miniştri validaţi trebuie solicitaţi, 
cu informări referitoare la demersurile primite la comisie, cu problemele grave cu care se confruntă S.C. 
Apreciază că organizarea acestei dezbateri cu directorii semnatari ai demersului nu este indicată. Nu este de 
acord cu prezenţa presei în aceste condiţii. 
  Dl.dep.Gheorghiof Titu consideră că punctul 4 intitulat “dezbatere asupra sesizărilor” 
contravine prevederilor  reglementate prin Regulamentul Camerei Deputaţilor, acţiunea nefiind pregătită 
prin membri comisiei. Se poate numai ca “informare” a comisiei. 
  Dl.dep.Enescu Ion susţine că nefiind prezenţi reprezentanţii Guvernului, ai ministerelor de 
resort, care să cunoască problema sesizată, cu care, documentat, se poate examina si soluţiona 
corespunzător. Nefiind pregătită această analiză, nu este necesară prezenţa presei în sală. 
  Dl.dep.Dumitru Popescu constată că informarea asupra acestui demers în lipsa presei este 
necesară, în primă analiză. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu apreciază că biroul comisiei a avut o discuţie generală cu 
semnatarii demersului si consideră că informarea nu are caracter de diversiune si se înscrie în necesitatea 
audierii cererilor directorilor generali cu probleme deosebite în domeniul industriei. 
  Dl.secretar Ioan Bivolaru consideră că deputaţii au întâlniri cu reprezentanţii industriei din 
teritoriu, chiar în nume propriu, ale căror probleme se pot aduce în faţa comisiei, unde se pot adoptat 
hotărâri cu măsuri în cadru legal pentru sprijinirea industriei si serviciului în industrie. Speră că lucrările în 
comisie să intre în normalitate pe viitor. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi susţine că aceste informări trebuie cunoscute de toţi membrii 
biroului si ai comisiei, iar la examinarea lor să participe  responsabilii din Guvern. 

Propune să se solicite la FPS Raportul de activitate pe anul 1996, pentru informarea comisiei. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru completează că Regulamentul Camerei Deputaţilor 
stabileşte accesul presei la şedinţe cu aprobarea comisiei. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu supune la vot comisiei propunerea privind accesul presei la 
examinarea punctului 4 din program. Se respinge unanim. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru propune avizul favorabil la cele 2 ordonanţe fără 
observaţii. 
  Dl.secretar Ioan Bivolaru propune avizarea celor 2 ordonanţe cu observaţii asupra nepotrivirii 
între O.G.43/1996 si O.G.12/1996 orivind rectificarea celor două bugete. 
  Dl.dep.Băbălău Constantin susţine avizarea fără observaţii. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune avizul favorabil al celor 2 O.G. fără observaţii. 
  Supusă la vot propunerea este aprobată unanim. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu propune trecerea la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de 
zi si invită pe cei prezenţi, semnatari ai demersului trimis comisiei, să se prezinte, si, apoi, să se refere 
fiecare la problemele ridicate, spre informarea deputaţilor comisiei. 
  Dl.dir.Bănăţeanu - Min.Industriei - se referă la importanţa sectoarelor vizate în material si 
reclamă lipsa materiilor prime necesare produţiei de fire si fibre sintetice oferite de petrochimie si oferă 
soluţii pentru eliminarea crizei. 
  Dl.dir.Pascu - C.R.P. -  face propune pentru asigurarea materiilor prime din import pentru 
rafinării, pentru asigurarea materiilor prime pentru fire si fubre sintetice. 
  Dl. Cotescu Ion - Combin.C.Lung M. - reclamă situaţia critică tehnologică a instalaţiilor de 
producere a fibrelor si firelor sintetice si  contextul defavorabil în care se desfăşoară producţia, pentru a 
putea deveni competitivi prin preţ de cost, încărcat de costurile reale. Finanţarea pentru Combinatul de la 
Câmpu Lung este numai parţial asigurată. Reclamă lipsa protecţiei acestui sector de producţie faţă de 
concurenţa străină. 
  Dl.Vărzaru Radu - dir. Combinatul Corabia - informează comisia asupra importanţei 
economice a acestui combinat în industria textilă românească. Acuză ruperea lanţului tehnologic pe 
orizontală din industria textilă cu dezechilibrarea pieţii si cu pierderi mari prin condiţiile defavorabile de 
desfacere la export, vis-a-vis de costurile impuse prin tehnologiile noastre depăşite. Reclamă riscurile cu 
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care se confruntă piaţa internă privind desfacerea produselor textile, cauzată de finanţarea defectuoasă a 
producţiei în acest domeniu textil. Solicită sprijin pentru recapitalizarea cu dobânzi mici, cu subvenţii, 
pentru retehnologizare si pentru activizarea secţiilor închise sau încă în funcţiune, acest combinat asigurând 
zeci de mii de locuri de muncă. Combinatul lucrează greu, se ajunge la compromisuri cu diverşi afacerişti, 
forţaţi să-şi rişte libertatea. Cele 4 combinate petrochimice din România , fără sprijin pentru producătorii de 
fire si fibre sintetice, fără sprijin le duc la faliment. 
  Dl.dir.Grosu Ion - GRULEN C.Lung - solicită pentru cei 150.000 de oameni din domeniul 
petrochimiei protecţie la import produse, prin taxe vamale moderate (5%). Se impune eliminarea blocajului 
în sistem. Solicită infuzia de capital asigurată de FPS până acum. Solicită ca efectele tehnice si tehnologice 
de la O.G.13/1993 să fie menţinute. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi solicită informaţii privind achitarea datoriilor financiare la 
stat. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu consideră că Combinatul GRULEN are realizări în ultimii 
ani si azi traversează această criză comună cu celelalte combinate petrochimice. 
  Dl.dir.Ardeleanu I. - TEROM Iaşi -  prezintă dificultăţile cu care se confruntă în sistemul 
producţiei de fire si fibre sintetice punând în pericol cei 5.000 salariaţi, cu consecinţe sociale grave. 
Reclamă lipsa mecanismului economico-financiar, normal în acest sistem, în condiţiile actuale, asupra 
cărora va trebui acţionat prin măsuri politice, economice si legislative, solicitând strategii în acest sens de la 
Guvern si FPS. Este necesară intervenţia urgentă a Parlamentului, a Guvernului si a FPS-ului pentru 
deblocarea financiară din sistem, iar maniera de percepere a dobânzilor la datorii faţă de RENEL, cu 
majorări nejustificate. In 1988 TEROM avea 8000 salariaţi, iar azi are numai 5000, cu perspectivă de 
scădere. Acuză sistemul bancar exagerat de birocratic. 
  Dl.secretar Antal Istvan solicită explicaţii; situaţia critică descrisă, durează de cca.3-4 ani. 
Când consideră managerii că sunt necesare măsurile care  abea acum se examinează pentru adoptare de 
instituţiile abilitate: FPS, Guvern, etc. 
  Dl.vicepresedinte Barbu Piţigoi întreabă dacă producţia nu este orientată spre comenzi ferme 
cu garanţii sigure de plată, rentabile, chestiunea este de domeniul strategiilor pe ramura petrochimiei. 
  Dl.Vărzaru - CORAPET Corabia - precizează că rentabilitatea se referă la gradul de utilizare 
a capacitătii în timp util minim. 
  Dl.dep.Drumen Constantin - propune refacerea strategiei de rentabilizare pe ramură având în 
vedere industriile conexe. 
  Dl.dep.Băbălău Constantin solicită un raport de sinteză a situaţiei tuturor combinatelor cu 
propuneri concrete spre analiză si în perspectivă să se găsească soluţii si măsuri. Problema va rămâne 
comisiei pentru găsirea soluţiilor în viitorul imediat. 
  Dl.Bogza - FIBREX Săvineşti - informează comisia privind asigurarea materiilor prime în 
majoritate din import si dificultăţile întâmpinate prin decapitalizarea societăţilor comerciale din 
petrochimie. Lasă comisiei documentaţia în acest sens si apelează la măsuri din partea FPS pentru 
capitalizarea societăţii. Azi nici cu băncile nu se lucrează avantajos, oferindu-le garanţii în derularea 
afacerilor. 
  D-na dir.Matache - MELANA Săvineşti - informează comisia privind greutăţile întâmpinate 
la încasări faţă de plăţi la intrări materii prime care cer plata anticipat, cu blocajele financiare în care s-a 
implicat deşi disponibilitate pentru producţie există. Are de încasat dublu faţă de plăţi la furnizori interni, 
care beneficiază de garanţii guvernamentale la import. Reclamă carenţe legislative cu reglementări privind 
uzanţele de plată la 30, 60, 90 zile, care nu sunt stabilite prin lege, având situaţii aberante. Are propuneri 
consemnate în materialul depus la comisie. La importul de materii prime este tolerată plata la 60 zile, iar la 
producătorii interni interesaţi pentru export nu se acceptă plata în aceleaşi condiţii. 
  Dl.dir.Coniac - POLIROM S.A. - informează asupra derulării producţiei si a pierderilor 
înregistrate în anul trecut. Reclamă creşteri mari la furnizorii de materii prime din ţară, cu coeficienţi mari 
de majorare nejustificaţi. Propune acordarea tuturor combinatelor un credit de cca.80 miliarde lei cu 
dobândă de max.30% pentru salvarea producţiei si a produselor din fire si fibre sintetice. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi observă că cererea comună a tuturor invitaţilor este 
capitalizarea pentru ieşirea din blocajul financiar. Tinând seama de toate cele prezentate vor fi supuse unei 
analize politice si economice si să fie indreptate propunerile spre Guvern. 
  Dl.dep.Dumitru Popescu face remarca acestei situaţii critice, prezentată de petenţi la care se 
impune o maximă atenţie pentru soluţionarea acestei dramatice stări în care s-a ajuns cu această industrie de 
fire si fibre sintetice. Orice întârziere în acest domeniu, crează probleme si mai mari în acest domeniu vis-a-
vis de obligaţiile asumate de România în acordurile semnate cu Piaţa Europeană. 

Consideră că durata redresării în acest domeniu nu trebuie să depăşească 5 ani. Cu excepţia 
asigurării importului de ţiţei rămân dificile problemele de finanţare si recapitalizare în termenii propuşi. Preţul 
energiei rămâne un mare pericol în economia naţională, după alinierea propusă în acord cu F.M.I. Subliniază 



 4

ieşirea din criză prin export, care si prin bugetul de 1997 va trebui încurajat. Privind blocajul financiar existent, 
prezintă o evoluţie defavorabilă, iar măsurile pentru  deblocare se impun la nivel naţional. Problemele ridicate 
trebuie abordate la minister, Guvern si F.P.S. 

  Dl.dep.Dumitru Popescu - Consiliul pt.reformă - apreciază că sectorul acesta a fost afectat 
grav privind importul prin devalorizarea recentă a leului. La această situaţie gravă, contribuie starea de 
monopol pentru anumite materii prime furnizate la intern. Descriind o serie de cauze legate de structurarea 
producţiei înainte de 1989, cumulat cu sistemul de finanţare dificil după 1989 si alte cauze de integrare în 
sectoarele conexe, explică situaţia ramurii industriei de fire si fibre sintetice, pentru care se impune 
reformarea sistemului prin strategii adecvate la nivel de industrie într-un context mai general. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu consideră că analiza util;ă pentru părţi si oferă participanţilor 
invitaţi disponibilitatea comisiei privind găsirea soluţiilor pentru soluţionarea cererii petenţilor, iar după 
cunoaşterea măsurilor propuse se va organiza o nouă întâlnire cu reprezentanţii industriei de fire si fibre 
sintetice anunţată din timp. Mulţumind pentru praticipare declară lucrările comisie închise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Dr.ing.Dan Ioan Popescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


