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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii 
          si servicii 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat azi 19.02.1997 în şedinţa comisiei 

 
  Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu anunţă ordinea de zi: 
  1.Informare cu privire la sesizarea Sindicatului Organizaţiei Patronale ARGOS si Federaţia Sindicatelor 
Libere din Metalurgia neferoasă, problemele cu care se confruntă societătile comerciale din această ramură. 
  2. Informare asupra sesizării S.C. ELECTROCERAMICA Turda. 
  3. Informare asupra sesizării S.C. MOVAS Vaslui. 
  Se aprobă în unanimitate ordinea de zi. 
  Se fac prezentările:sunt 15 invitaţi de la întreprinderile neferoase, cât si reprezentanţii Min.Industriei: 
secretar de stat Buruiană, dir.gen.Darie, dl.Opriş - preşedinte COMPIROM. 
  Ia cuvântul dl. Merginean - preşedintele Sindicatului din metalurgia neferoasă - care arată care este stadiul 
actual al dezvoltării metalurgiei neferoase de la noi din ţară si anume: 
  Metalurgia metalelor neferoase din România este o ramură industrială de mare complexitate, structurată 
pentru extracţia metalelor neferoase si a celor preţioase, din concentrate miniere (cupru, plumb, zinc, aluminiu, cadmiu, 
bismut, stibiu, seleniu, aur si argint), recuperarea acelor metale din deşeuri metalice si din materiale refolosibile (metale 
secundare), elaborarea de aliaje din metale primare si secundare si fabricarea de produse derivate din toate acestea 
(laminate, extrudate, trase, trefilate, cabluri, pulberi metalice, produse chimico-metalurgice, etc.). Ea este, totodată, si a 
sursă de tezaurizare prin metale preţioase extrase din produsele miniere. 
  Această ramură s-a dezvoltat în România pornind de la valorificarea resurselor miniere interne, pentru 
satisfacerea necesitătilor de consum intern. 
  Cu excepţia aluminiului si aliajelor si a produselor derivate din acestea, toate produsele metalugiei neferoase 
sunt destinate consumului intern, fără ca prin aceasta să se poată acoperi întregul necesar. 
  Până în prezent conducerea strategică si coordonarea activităţilor interdependente ale celor 15 societăţi 
comerciale ale ramurii a fost realizată de S.C. CONEF S.A. , societate de strategie, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului 
României nr.30/1991. 
  Dintre aceste societăţi: 
  - 6 sunt profilate pe producţia de metale primare grele (cupru, plumb, zinc) metale asociate acestora (cadmiu, 
bismut, stibiu, seleniu, aur si argint) si producţia de alumină-aluminiu; 
  - 1 este profilată pe producţia de metale si aliaje de metale secundare grele si uşoare. 
  - 3 sunt profilate pe relucrarea prin deformare plastică (laminate, extrudate, trase, trefilate); 
  - 3 sunt profilate pe cercetare, inginerie tehnologică, proiectare si micro-productie; 
  - 1 este profilată pe activitatea de comerţ exterior în domeniul metalurigiei neferoase; 
  - 1 societate de strategie. 
  Metalurigia neferoasă, în virtutea rolului pe care metalele neferoase îl au în funcţionarea, practic, a întregii 
industrii, inclusiv a celei de apărare, ca si a rolului ei în creşterea rezervelor de metale preţioase ale ţării, constituie o 
ramură strategică a econoiei naţionale. Aceatră caracteristică definitorie, împreună cu faptul că prelucrarea metalurgică se 
realizează într-un număr foarte restrâns de unităţi de producţie, iar concurenţa pe piaţa metalelor neferoase este deosebit de 
acerbă, se desfăşoară exclusiv la scară internaţională, necesită, în opinia noastra, ca problema existenţei si funcţionării 
ramurii să nu fie lăsată la voia întâmplării, impunându-se conducerea strategică unitară a restructurării si funcţionării ei. 
  a) Principalele realizări: 
  - Metalurgia neferoasă s-a autosusţinut în perioada 1991-1996 funcţionând fără subvenţii directe pentru 
producţie sau investiţii (cu excepţia celor destinate protecţiei mediului). De asemenea, nu a beneficiat nici de subvenţii 
indirecte, prin preţ. mai mult chiar, ea a fost dezavantajată deoarece: 
   >> preturile produselor sale au fost sub pretul pieţei mondiale, în timp ce pentru importuri a trebuit 
să plătească preturi peste nivelul celor mondiale (“pierderile” ramurii generate de această situaţie au fost deosebit de 
importante); 
   >> o serie de produse obţinute din concentrate (cupru, plumb, zinc) au fost constant sau temporar 
contingentate sau interzise la export - fapt ce a afetat veniturile potenţiale ale societăţilor producătoare si indirect producţia. 
  Producţia societăţilor comerciale din ramura metalurgiei neferoase, cât si activitatea de comerţ exterior, a 
prezentat din anul 1991 o dinamică ascendenţă, prevăzându-se o creştere substanţială la aproape toate metalele si în 
programul anului 1997. 
  Prin S.C. CONEF S.A. s-a asigurat colaborarea si cooperarea între societăţi fără de care nu poate exista o 
activitate eficientă a acestora datorită legăturilor organice existente între ele, prin furnizarea materiei prime sau circulaţia cu 
conţinut de metale extractibile, numai în anumite instalaţii specifice. 
  b) Strategie 1997 
  Strategia ramurii pentru anul 1997 a fost stabilită avându-se în vedere următoarele obiective strategice: 
  - satisfacerea necesităţilor de consum intern ale economiei, susţinând activitatea ramurilor pentru care există 
deja o bază de producţie naţională în condiţii de calitate si de competitivitate; 
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  - realizarea unui export pentru asigurarea valutei necesare procurării bazei de materii din import; 
  - valorificarea bazei de materii prime interne, o realitate asigurată de un sector existent, organizat în acest 
scop, sectorul minier de minereuri neferoase; 
  - utilizarea capacitătilor de producţie metalurgice existente, care pot să asigure produse de calitate 
competitive cu cele de pe piaţa externă, valorificâd eficient un capital fix deja existent; 
  - restructurarea si utilizarea capitalului natural, având în vedere ţinerea sub control a gradului de poluare în 
condiţiile creşterii nivelelor de producţie si revenirea la producţiile anterioare prin refacerea stării tehnice a instalaţiilor cu 
accent special asupra instalaţiilor de captare a noxelor, completarea cu instalaţii noi de captare si purificare cu performanţe 
tehnice la nivelul cerinţelor actuale de calitate a mediului, inclusiv refacerea integrală a unora din instalaţiile de purificare 
cum sunt cele ale fabricilor de acid sulfuric care tratează gazele sulfuroase rezultate din procesele metalurgice; 
  - menţinerea în activitate a unui număr însemnat de angajaţi atât direct în cadrul ramurii, cât si indirect în 
ramura minieră care asigură baza de materii prime interne si în ramurile consumatoare de metale care asigură relucrarea si 
valorificarea lor prin înglobarea în produsele realizate de acestea; 
  - realizarea produselor la un nivel tehnic si calitativ superior, armonizarea cu standardele ISO si EN si 
promovarea exportului de produse în ramură. 

  In continuare vorbitorul spune: 
  In susţinerea efortului societăţilor din această ramură de importanţă strategică si de tradiţie, consider că este 
hotărâtor si benefic sprijinul statului în următoarele direcţii:  
  * efectuarea sub patronajul Ministerului Industriei si Comerţului a unei analize având ca scop creşterea 
producţiei de concentrate neferoase în sectorul minier si dirijarea acesteia în totalitate către ramura metalurgiei neferoase; 
  * interzicerea în continuare a exportului de deşeuri de metale neferoase. Acestea reprezintă un capital natural 
benefic pentru industria neferoasă si la baza provin din prelucrarea concentratelor miniere indigene care sunt subvenţionate 
substanţial; 
  * revederea autorizaţiilor de funcţionare acordate cu superficialitate unor agenţi economici care prin 
ordonanţa nr.33/1995 deţin instalaţii improvizate de topire, urmărindu-se în special dotarea acestora cu aparatură pentru 
protecţia mediului extern si controlul calităţii pe faze în vederea eliminării impurităţii fondului de metal naţional; 
  * contactarea prin organismele si demnitarii statului, a instituţiilor internaţionale, care finanţează, gratuit sau 
cu facilităţi, acţiunile de depoluare. 
  * alinierea sau corelarea operativă a preţului produselor de bază din ramură, cu preţurile externe. Este total 
nestimulativ pentru producător să vândă o tonă de cupru la intern, cu un preţ echivalent a 1230 $/t, aceasta putând fi 
vândută la extern cu 2400 $/t  după o foarte sumară prelucrare, iar o tonă de aluminiu la intern cu un preţ echivalent a 
750$/t, aceasta putând fi revândut la externe cu 1600$/t. 
  Metalele neferoase sunt cotate la Bursa de la Londra, deci preţurile externe sunt certe. De aceeaşi corelare 
trebuie să se bucure si preţul metalelor în concentrate miniere, cu efect benefic asupra bugetului de stat; 
  * datorită situaţiei existente în metalurgia neferoasă singulară în economie, propunem eliminarea impozitului 
pe profit pentru societăţile din această ramură pe o perioadă de 3 - 5 ani, care să permită reconstituirea “fondurilor 
circulante”; 
  * menţinerea controlului statului asupra acestei ramuri strategice, prin păstrarea unui pachet de acţiuni, care 
să-i confere posibilitatea de a interveni în deciziile majore, aşa cum se procedează în toate statele cu o puternică economie 
de piaţă; 
  * promovarea proiectului Legii hioldingurilor, a introducerii bilanţului consolidat, cu efecte benefice asupra 
eficientizării si dezvoltării ramurii. Această legislaţie, pusă de acord cu legea monopolului, crează, aşa cum există si în 
ţările vest-europene, condiţii benefice pentru economie. 
  Discuţii asupra punctelor de vedere prezentate: 
  Dl.Avram Ion - Neferal Bucureşti - colaborăm cu 752 unităţi economice si asigurăm 15 - 20% din 
materialele neferoase necesare. Iar Ordonanţa Guvernului nr.33/1995 ne dă peste cap aşa cum spunea si dl.Mărginean. 
Propunem anularea O.G. nr.33/1995. Noi ne ocupăm în continuare de valorificarea plumbului. Anual refolosim 30 mii tone 
plumb din deşeuri. Avem însă greutăţi mari. Nu doresc să le  
mai repet. Au fost enumerate si în raportul d-lui expert parlam. dl.prof. Iulian Ceauşu. 
  Dl.Moisescu Cornel - am avut ritmuri anuale de creştere a producţiei conform graficului. Avem program 
minimal de strategie, dar avem si o serie de probleme nerezolvate, ce s-au arătat anterior.  
  Dl. Rădulescu Marin - S.C.ALOR Oradea - Dacă tot urcă preţurile noi vom fi tot nerentabili. Riscăm să 
închidem întreprinderile si să nu mai producem nimic. Oare trebuie să luăm totul din import? 
  Dl. Manole Vasile - S.C.PHOENIX S.A. Baia Mare - am avut investiţii mari pentru depoluare. Am făcut 
împrumuturi. Plătim dobânzi sa fim lăsaţi să producem. Ate datorii nu avem. 
  Dl. preşedinte Dan Ioan Popescu - trebuie să produceţi, altfel se întrerupe lanţul. 
  Dl. Fazakaş Mihai - Copşa Mică - trecem printr-o perioadă grea. Producem la 50% capacitate, dar am redus 
55% din energia care a consumam la 50% încărcare. Poluarea se încadrează în concentraţiile admise. Sprijinim în 
continuare lucrările de investiţii. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru - preturile acoperă cheltuielile? Răspuns: Da. Avem si soluţii pentru unele 
probleme. 
  Dl. Niţu - ALRO Slatina - energia este foarte scumpă. Trebuie subvenţionată deoarece intră în procesul 
tehnologic cu 65-70% din costuri. In străinătate preţ preferenţial. 
  Dl.Ministru Buruiană - suntem o ţară săracă. Să folosim ce avem. Să muncim mai mult. Avem politici 
industriale si comerciale, dar nu se pot aplica. Ministerul se va ocupa de politica regiilor si strategia S.C. 
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  Se iniţiază un proiect de lege cu atribuţiile patronat-sindicate. Va apare lista întreprinderilor cheie pentru 
alucra cu ele si a fi ajutate. Restul să dispară. 
  Variaţia de preturi face multe neplăceri. Intreprinderile dispar singure dacă nu merg bine. 
  Recuperarea materialelor va fi pe primul plan. 
  Se va rezolva problema gazului metan din Ardeal cu suprainjectare spre S.M. si Timişoara. 
  Dl.dep.Naidin Petre - ce părere aveţi de O.G. nr.13/1995 si 13/1996? 
  Dl.ministru Buruiană - vor fi anulate. 
  Dl.secretar Bivolaru Ioan - se vor crea nişte criterii pentru subvenţii? 
  Dl.ministru Buruiană - da. 
  Dl.Opriş - Terapia de şoc. De ce se huleşte industria? Daca am redus la jumătate producţia sigur că costă 
totul mai mult. Conceptul energofagilor si mastodonţilor. Păi suntem, dacă prelucrăm... Pe unitate de produs să nu 
consumăm mai mult. Asta e problema. Blocajul financiar ştim cine l-a produs. Nu este o diversiune, ci trebuie să-l 
rezolvăm.Producătorii sunt exasperaţi... 
  Dl.dep.Dumitru Popescu - ramura în discuţie a avut o evoluţie bună. Statul a participat deoarece ramura este 
strategică. Mă opun înstrăinării. Facem holding. Strategia actualizată, limitarea nu dă echilibru. Alinierea preţurilor prin 
analiză. Stabilirea unor politici. O.G.nr.33/1995 se va menţine, dar să se respecte tehnologiile si personal calificat. Control 
de la Guvern. Import de energie cu limite. Alimentarea cu CH4 este în atenţie. La buget să menţinem alocaţia pentru 
protecţia mediului.  
  Dl.dep.Priceputu Laurenţiu - Disociere în ceea ce spun liderii politici, ministere si ce apare în ziare. Analiză 
pentru unităţi. Manageri, directori atraşi. România beneficiază de nişte credite investiţionale. Au fost 7 ani contramandate 
aceste credite. Acum să mergem înainte. 
  Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru - revederea autotizaţiei si O.G. 13/1995 si 13/1996. Menţionează ca 
trebuie să existe controlul statului pentru reorganizarea industriei. 
  Dl.dep.Sandu Florentin - cu ce plecăm de aici. Din punct de vedere personal sunt nemulţumit. Nu le putem 
rezolva problemele pe loc si le colectăm pentru noi. pentru aceasta este necesar să intervenim în vederea menţinerii 
echilibrului. Există dorinţă si interes, dar si bunăvoinţă din partea deputaţilor. Aceasta este de fapt situaţia la ora actuală pe 
care dv. trebuie să o luaţi în considerare. 
  Dl.dep.Naidin Petre - să facem o adresă către Guvern pentru a ţine cont de cele sesizate aici, adică O.G. 
13/1995 si 13/1996. 
  Dl.secretar Antal Istvan - O.G.13/1995 si 13/1996 sunt ordonanţe valabile, dar trebuie sprijinit Guvernul si 
ministerele pentru ca acestea să-şi exercite atribuţiile. Se precizează că trebuie reduse pe orice cale consumurile enegetice. 
O.G.nr.33/1995 este bună, cu toate acestea propun verificarea ei pentru a vedea cine elaborează aceste ordonanţe si ce 
materiale primare folosesc. Problemele ridicate de dv. sunt vechi, de ce ne le-aţi rezolvat până acum? Aţi aşteptat să venim 
noi la putere? 
  Dl.Grigore - Oficiul Concurenţei - de la 1 oct. Oficiul Concurenţei are aprobare de funcţionare. De la 1 
feb.a.c. funcţionează. Avem probleme cu pretul concurenţial si preturile finale. Urmărim cum se modifică preţurile, dar la 
intermediere diferenţele sunt mari si nu putem face nimic. 

  Dl.dir.Ianc - industria aluminiului trebuie să se dezvolte. Pretul va fi 50 $/Mw. In blocul de aluminiu se 
înglobează 16-17 Mw/tonă + pierderile ajungem la 20 Mw/tonă. Deci destul de mult grevează pretul de cost. Să vedem ce 
putem face. 
  Politica de tarifare funcţie de cotaţia aluminiului cât si la plumb si zinc trebuie ţinută în mână. Problema cea 
mai spinoasă este faptul că se face plata în avans. Tentaţie mare este pentru export concentrate.Trebuie neapărat să se elaboreze 
o lege de interzicere a exportului pentru aceste concentrate. Noi să exportăm produse din aluminiu. Sunt de acord cu înfiinţarea 
unui holding specific.  
  In încheiere s-au convenit următoarele: 

  - Comisia să se implice astfel încât la dezbaterea propiectului de buget pe anul 1997 să se includă poziţii 
concrete vizând restrucurarea, subvenţionarea ramurii, precum si investiţii vizând protecţia mediului; 
  - Comisia susţine ca organele abilitate ale statului să verifice modul cum au fost acordate autorizaţii de 
funcţionare la 752 agenţi economici în procurarea si vânzarea deşeurilor neferoase; 
  - Comisia îşi declină disponibilitatea pentru dezbaterea unei iniţiative legislative privind producţia de metale 
neferoase; 
  - Comisia apreciază că Legea holdingului este imperios necesară în această etapă în care se impun alte ritmuri 
ale reformei; 
  - Comisia consideră că agenţii economici din această ramură, mari consumatori de energie electrică, constanţi 
în bandă sa beneficieze de facilităţi vizând costul si procurarea acestei energii, facilităţi care se regăsesc si în economiile 
vest europene; 
  - Comisia consideră că o serie de obiective industriale din domeniul metale neferoase incluse pe lista de 
privatizare a Guvernilui trebuie reanalizate în vederea menţinerii acestora sub controlul statului (producţia de aur, argint, 
cupru, platină si altele). 
  Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu arată că S.C. ELECTROVERAMICA Turda a făcut o sesizare pentru a cere 
răspunsul privind protecţia producţiei interne de izolatori si dă cuvântul d-lui dir.gen. Bagner B. 
  Dl.Bagner arată că îl preocupă în mod deosebit bunul mers al fabricii. Electroceramica are o capacitate de 
producţie de 10.000 t anual, iar acum este în pericol să nu mai producă deoarece Electroputere Craiova le datorează 
miliarde, dar în loc să le facă noi comenzi aduc izolatori din import. RENEL este principalul beneficiar, fac izolatori pe care 
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îi montează Electroputere si îi exportă, iar Turda nu  beneficiază cu nimic. Vor să se modernizeze, iar calitativ si cantitativ 
sunt competitivi. De peste 35 de ani la fabrică nu s-a adus niciodată echipament. S-au retehnologizat totuşi cu ajutorul FPS 
în 1996. 
  Ei pot asigura toată gama de izolatori după normele europene. Sunt cotaţi la bursă. Pot fi ajutaţi dacă se poate 
crea o protecţie pentru industria de izolatori. Nici ELCO, nici RENEL nu le-a mai dat comenzi. Sunt în situaţia de a da 250 
oameni în şomaj. 
  Dl.Tănase - RENEL - arată că nu au importat izolatori. Au avut 3 runde de negocieri cu Turda în 1996. Pentru 
achiziţii se aplică O.G.G 12/1993. Nu au încheiat contract cu Electroceramica pentru că nu au depus garanţia bancară. Odată 
cu aşezarea preturilor se începe negocierea pentru noi comenzi. G.T.D.E.E. are nevoie acum de mai puţini izolatori. 
  Dl.dep.Enescu Ion întreabă dacă au produs izolatori special pentru transformatori. 
  Dl.Bagner răspunde că vând corpuri ceramice pentru toată gama cerută de Electroputere Craiova. Exportă în 
Franţa si, în general, fac izolatori armaţi. 
  Dl.secretar Antal Istvan întreabă dacă asigură necesarul de izolatori? Sunt eficienţi, exportă 35%, dar de ce 
lucrează cu 45%? Dacă sunt competitivi de ce nu lucrează la export? Intervenţia făcută nu face obiectul legislativului. Au 
intenţia să se privatizeze? 
  Dl.Begner doresc să se privatizeze, dar nu au soluţia. PAS nu e viabilă. Turda în 1989 funcţiona cu 3 fabrici. 
Dacă se modernizează pot lucra la nivelul calitativ cerut la export. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu a înţeles din material că sunt boicotaţi, nu că au nevoie de ajutor de la FPS. 
Deci nu se poate interveni pentru bariere tarifare în acest caz. 
  Dl.dep.Dumitru Popescu întreabă ce demersuri s-au făcut la RENEL, Electroputere, Electromontaj? 
  Dl.Bagner la Electroputere nu s-a ajuns la un rezultat concret. Cu RENEL au colaborat. Nu se sustrag de la 
licitaţie. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - dacă s-ar impune limite la import nu ar rămâne Craiova fără necesar? Ea 
poate acoperi toată gama de izolatori? 
  Dl.dep.Pavel Vasile RENEL nu putea bloca suma necesară în loc să ceară garanţii bancare? Cu ce s-a 
prezentat la licitaţie Electroceramica? Crede că dacă s-a început retehnologizarea trebuie continuată. 
  Dl.Tănase arată că au aplicat legea cu garanţia bancară.  Se poate gândi ca pe viitor să fie datoria folosită. 
Licitaţia a fost o comparaţie de ofertă cu RENEL care a câştigat. 
  Dl.dep.Naidin Petre întreabă cât s-a cotat acţiunea?. Se pot capitaliza 8.800 lei. Propune o intervenţia la FPS 
pentru a-i ajuta în continuare. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu e de acord să se facă o notă către FPS ca să se dea bani pentru 
retehnologizare pe bază de studiu de evaluare si regelementată în vigoare concomitent cu plătirea datoriilor de către 
RENEL. Face recomandarea ca vis-a-vis de actualul manageriat să se ştie legislaţia si să se asigure si competitivitatea 
produselor. S.C. Electroputere este autonomă, deci nu poate fi obligată să ia produse de la ei. Se pot ......... producătorii 
interni, ar nu se poate face o lege pentru aceasta.  
  Dl.Tănase cere permisiunea de a sesiza comisie pentru că normele Min.Finanţelor 47735/1996 nu sunt în 
concordanţă cu Legea 21/1996, iar HG 206/1993 nu e corelat cu HG 63/1995. Roagă comisia să intervină pentru rezolvarea 
acestor probleme. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu răspunde că se va consideră problema ridicată si trece la punctul 3 de pe 
ordinea de zi: 
  Sesizarea S.C. MOVAS Vaslui din cauza absenţei reclamantului principal si a materialului informativ, 
deputaţii au amânat discuţia pentru o şedinţă viitoare. 

 
                                                                      Intocmit, 
                                                         EXPERT  PARLAMENTAR, 
 
                                                                  Ceauşu Iulian 


