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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii 
         si servicii 
 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei comisiei din 12.02.1997 
 
 
 
 
  Dl.presedinte Dan Ioan Popescu anunţă ordinea de zi: 
  1. Prezentarea concluziilor privind diferendul ivit între RENEL si sindicate. 
  Raportor: dl.dep. Dumitru Popescu 
  Invitaţi: - reprezentanţii RENEL - dl.dir. Purdilă Răzvan 
      - reprezentanţii sindicatului Univers - preşedinte Chirită Dumitru. 
  2. Analiza cererii S.C. ELBA S.A. Timişoara vizând includerea sa de către concenul 
DAEWOO în lista asimilatorilor de repere necesare producţiei de automobile. 
  Raportor: dl.vicepreşedinte Radu Dumitru Alexandru. 
  3. Nominalizarea experţilor pe domenii de activitate. 
  4. Probleme de organizare a comisiei. 
  5. Prezentarea programului de lucru pentru săptămâna viitoare. 
  Dl.preşedinte face prezentarea si supune apoi aprobarea ordinii de zi. Nu sunt obiecţii. 
 
  Se începe cu punctul 3. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu dă citire curriculum vitae al fiecărui expert. 
  D-ra Bălănescu ridică problema că partea nucleară nu este trecută. Se trece prin completare. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru spune că sunt probleme urgente de rezolvat, deci cei ce 
răspund să-şi facă datoria rapid. De informaţiile dv. depind răspunsurile noatre. Avem multe probleme de 
rezolvat. Să fie flexibili. Să facem totul pentru a merge bine comisia. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - noul colectiv să-şi noteze sarcinile. Plecarea consemnată în 
caiet si înştiinţarea preşedintelui sau vicepreşedinţii. Colegii să apeleze la experţi, deoarece aceste informări 
să fie complete.. Experţii au o bogată experienţă parlamentară si pot să ne ajute. 
  Dl.Prodan - în comisie trenează o problemă. Avem muncă nenormată. Dar secretariatul nu 
lucrează. Acesta nu munceşte. Lucrările la comisie se execută cu colaborări. Dacă secretariatul nu cuplează 
cu experţii comisia are rezultate proaste. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - am luat măsuri de organizare. Secretariatul va fi permanent. 
Materialele vor fi date şefului de cabinet, care va răspunde de aceste lucrări. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi - am găsit un personal aici. Acum trebuie să facem ordine. 
Nu puteam să ne impunem până acum. Interesant este că cele 2 persoane şef cabinet si subaltern, una nu 
făcea nimic, cealaltă făcea totul (Monica). In secretariat să fie persoane care sa stenografieze, să facă cafele, 
să aducă invitaţii. Nu ne trebuie şef de cabinet si dactilo, ci 2 persoane competente, capabile. Soluţia: sau pe 
post de şef de cabinet angajăm  o persoană competitivă sau reorganizăm complet aceste activităţi. Nu se fac 
stenograme, reportofon nu avem. Nu se munceşte. Sau se munceşte haotic. 
  Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume: 
  Dl.dep.Popescu Dumitru - prezintă materialul de la punctul 1. 
  Au fost 4 opţiuni:  
  - monopol de stat; 
           - model cumpărător public; 
       - model de acces deschis la unitatea de transport energetic. Ex. Automobile contract pentru livrare de 
energie; 
  - descentralizarea tuturor activităţilor pe producţie, distribuţie pe unităţi distincte. 
  S-a luat în considerare faza a II-a, dar nu a ajuns la Guvern propunerea. 
  Ia cuvântul dl.Purdilă. R.  - dir.RENEL - restructurarea energiei electrice are câteva 
caracteristici specifice. Cadrul tehnic, resurse primare, producere, livrare. Al doilea cadru este cel 
instituţional. III cadru de reglementare, infrastructură, monopol natural. Problema tarifelor, consumatori cu 
fiedbek. Plata cu anticipaţie pentru a produce energie. Ce marfă este energia si care sunt consumatorii? In 
activitatea de bază, adică producerea poate fi privatizată, dar transportul si distrubuţia nu. Eficienţa ca si 
protecţia mediului sunt elemente de bază în producţie. Presiunea consumatorilor face să se încurce lucrurile. 
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Ei fac energie. Daca nu suntem buni atunci piaţa ne înlătură. Avem obligaţii de a alimenta, a tarifa si a 
controla serv. public. Guvernul sprijină prin resurse financiare, dar noi să ne recuperăm banii. 
  Monopol integral este de respins că nu rezolvă problemele. Se pompează masiv si nu se scot 
banii. Nu rezolvă chestiunile de bază. Impacă competiţia cu noţiunea de serviciu public. Circulaţia 
curentului energetic curge după principiul fizicii. Accesul deschis nu este viabil. 
  Cumpărătorul public este o variantă mai bună. 
  Al treilea s-a discutat combinat cu al doilea. 
  Al patrulea este prea scump pentru următorii ani. 
  Opţiunea este pct. 2 si 3. Tinând cont că modelul poate fi combinat Modelul = descompunere: 
  - piaţa producţiei de  cumpărare după cerinţe; 
  - piaţa liberă unde apoi producătorii independenţi si cumpărătorii inteligibili. 
  Directiva Uniunii Europene = dezvoltarea capacităţii de producţie. Realizarea eficientă este 
precedată de un mecanism aparte. Se poate face o reformă autentică. Deci modul în care se face 
reglementarea este principalul pachet. Dorea să se facă o agenţie de tarifare. In baza acestei soluţii o reformă 
la nivel RENEL. Noi am făcut, dar mai facem, forma juridică o avem. Legea energiei va lămuri aceste 
probleme. Urmează calendarul propriu. Procesul de reformă continuă. Interesele de transparenţă. Acestea 
sunt lucrurile de bază. Intenţia noastră este de a atrage investitorii străini. Procesul de reformă = constituire 
de resurse = protecţie = fiabilitate = eficienţă. 
  Dl.Chirită Dumitru - Federaţia Univers - procesul de restructurare = eficienţă = privatizare 
reflectaţi în consumatori sub protecţie socială. Când discutăm de această problemă să ne gândim la oameni. 
Considerăm o deschidere pentru cadrul legislativ. S-a vorbit de sectorul energetic în perspectivă. Dar ce a 
fost între 1990-1992? S-a lucrat prost, 50% din forţa de muncă este în şomaj. Pregătirea în sector se face 
greu. Să se analizeze ce a fost, cum s-a lucrat si se propune. Atragerea de capital străin. Cum s-a făcut? Ex. 
la Grozăveşti cu 22 mil.$ se făcea restructurarea cu resurse proprii, dar ea se face cu 80. De ce?  Si culmea 
din băncile noastre si nu străine. Deci ce rol a jucat investitorul străin? Numai de a lua! 
Si exemplele pot continua. Consumatorii eligibile  sun protejaţi. Ce facem cu ceilalţi. 
Dorim, în etapa actuală, să se stopeze orice acţiune neîntemeiată pentru privatizare, altfel dezorganizăm 
totul. 
  2. Partenerii - patronat = producător - sindicat = la cauza discuţiilor. 
  3. Adaptarea codului legislativ. De ce dl.Purdilă s-a referit si la energia termică? 
  4. Analiză în detaliu cu ce s-a făcut si ce greşeli sunt în domeniul privatizării. Ţinta care 
există. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu roagă colegii să ia  cunoştinţă. 
  Dl.dep.Sandu Florentin - SIDEX importă 70 - 75% materie primă, apoi exportă si din $ 
plăteşte cu anticipaţie energie. 
  Dl.dep.Moucha Romulus - în următorii 10 ani România va produce energie suficientă. 
  Dl.Purdilă - vom acoperi necesarul. Si acum avem în exces capacităţi. Pentru viitor va fi bine. 
Avem totuşi blocaj financiar, dar încă mergem bine dacă se face corect tarifarea. 
  Dl.secretar Antal Istvan - cerem scris materialul. Când vine proiectul Legii energiei? 
  Dl.Purdilă - dăm materialul, iar Legea energiei este în faza de avizare la specialiştii noştri. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru - sunt diferenţe de tensiune care ard becurile. 
  Dl.Purdilă - RENEL să facă egalizările. Dar trebuie bani. noi susţinem un program de 
repartizare uniform. Taxa de dezvoltare să fie folosită pentru noii producători. 
  Dl.dep. Ion Enescu - taxa de dezvoltare nu s-a folosit acolo unde trebuia, ci la nuclear. Avem 
nevoie de o nouă lege. Vine greu cea veche. Ce a fost la noi a fost incompletă si confuză. se se elimine 
disfuncţiunile si apoi să vină la noi. Energia nucleară este bună, dar canadienii nu mai construiesc asemenea 
centrale. 
  Dl.dep.Priceputu Laurenţiu - creşterea nivelului vieţii se face prin economie. Dar economia 
nu face progrese. Pe piaţă sunt produse proaste. Momentul adevărului. Privatizarea să continue. 
  Dl.Chiriţă - eficienţa economică se face împreună cu sindicatele , dar pe baza muncii. 
  Dl.dep.Dumitru Popescu - restructurare în RENEL nu se poate face. Studiile proprii aduc 
îmbunătăţiri. Intreprinderile închise nu erau rentabile.Guvernul va spune clar ce se doreşte, adică faza a II-a, 
programe de restructurare în faza finală. Reglementarea cadrului legislativ va veni la comisie. Sindicat = 
RENEL = înţelegere. Atragerea capitalului străin s-a făcut cu multă prudenţă. I-am primit, i-am trimis la 
plimbare. Să-i aducem înapoi. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi - problema pusă în discuţie este grea, deoarece: 1. nu înţeleg 
autoritate de reglementare; 2.prin reeformă să apară o structură distinctă nucleară; 3. producţia trebuie 
privită fără distribuţie? 
  Dl.Purdilă - 1. se realizează de Min.Finanţelor si Min.Industriei pentru autonomie decizională 
plecând de la o agenţie la o comisie. 2. decizia de separare a revenit Guvernului pentru producători unici. 3. 
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privatizarea se face complet dacă are o bază juridică. E.O.F. este societate franceză de stat cu capital privat, 
dar dirijată de un consiliu. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - problema energetică este grea. Aduceţi materialele si le 
vom mai discuta. 
 
  Punctul 2 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru prezintă materialul. 
  Peste 2 săptămâni să se prezinte un material complet, de dl.dep. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi - cei ce au făcut contractul să fie prezenţi. Se face o 
subcomisie de analiză formata din dep.Radu, dep.Piţigoi, dep.Priceputu pentru rezolvarea materialului. 
   
  Se trece la punctul 4. 
  Dl.preşedinte merge pe ideea împărţirii pe domenii, făcută la punctul 3 si se va reorganiza si 
secretariatul. 
 
  La punctul 5 
  Se prezintă ordinea de zi pentru săptămâna viitoare, propusă de birou si anume: 

  1. informare cu privire la problemele ce se ridică în metalurgia neferoasă. 
  Raportor: Iulian ceuşu - Ceauşu Expert parlamentar 
  Invitaţi: Min.Industriei, Min.Finanţelor, F.P.S. 
  Participă toţi cei 15 directori ai unităţilor în cauză. 
  2. Informare cu privire la transformarea F.P.P.-urilor în Fonduri de investiţii. probleme. 
  Raportori: actualii preşedinţi ai fondurilor de investiţii (foste FPP). 
 

 
                                                                        Intocmit de, 
 
                                                              EXPERT  PARLAMENTAR, 
 
                                                                     Ceauşu Iulian 

 


