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  In şedinţa din 19.02.1997 ţinută între orele 9 - 15 au fost prezenţi membrii comisiei, excepţie 
facând dl.dep.Basescu Traian - Gr.parlam.PD. 
  Comisia a avut ca punct principal pe ordinea de zi: INFORMARE cu privire la sesizarea 
Sindicatului Organizaţiei Patronale ARGOS si Federaţia Sindicatelor Libere din Metalurgia neferoasă, 
problemele cu care se confruntă societăţile comerciale din această ramură. 
  In urma prezentării materialului si a intervenţiilor reprezentantului Min. Indutriei si 
Comerţului - secretar de stat Buruiană Florin, a reprezentantului patronatului - Opriş Ion -  si 
reprezentantului sindicatului din metalurgia neferoasă comisia a juns la următoarele concluzii, care să fie 
aduse la cunoştinţă factorilor de decizie din diverse sectoare pentru a se lămuri sau rezolva problemle în 
cauză: 
  1. Promovarea unui document adresat executivului, prin care să se învedereze faptul ca 
ramura de metalurgie neferoasă este o ramură strategică de interes national si aceasta trebuie tratată în acest 
sens. 
  2. Se va solicita guvernului să promoveze către Parlamentul României proiectul de Lege 
privind regimul juridic aplicabil societătilor comerciale de tip holding, proiect ce se găseşte la Consiliul de 
Reformă. 
  3. Se vor fae intervenţii la organele abilitate de verificare a modului cum au fost acordate 
autorizaţiile de funcţionate la peste 750 de soc.com., în baza prevederilor Ord.Guv.nr.33/18.08.1995, 
aprobata cu Legea nr.157/24.10.1996 si promulgată prin Decret 532/28.10.1996. 
  4. Se va interveni la Guvern si se va solicita elaborarea si promovarea spre aprobare a unui 
pachet de reglementări în vederea legiferării actiunilor de colectare-depozitare a deşeurilor refolosibile care 
afectează mediul natural. Spre exemplu, colectarea bateriilor de acumulatori nedezmembraţi, modul de 
depozitare a acestora, până la prelucrătorul acestor materiale refolosibile. 
  5. Se va cere Ministerului Industriei si Comerţului să analizeze si să dispună RENEL, în 
termenul cel mai scurt: 
  - încheirea unui contract de furnizare energie electrică si stabilirea preţului cu bonificaţie, pe 
termen lung (5 - 10 ani) cu producătorii de aluminiu, având în vedere că energie electrică pentru aceştia se 
plăteşte în mod constant în valută convertibilă (USD) pentru procurarea purtătorilor de energie de către 
RENEL; consumul de energie electrica preluat de la producător se livrează în bandă constantă, fără variaţii, 
pe întreaga perioadă a anului. 
  6. Ministerul Industriei si comerţului, care a preluat de la Oficiul Concurenţei atribuţia legală 
(Legea 21/1996) de a stabili si propune guvernului preţul la metale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, aur si 
argint), va analiza modul de formare a pretului la aceste metale, ţinând cont de: 
  - evolutia cotaţiilor pe pioaţa internaţională; 
  - rata de schimb leu-dolar; 
  - nmecesitatea adaptării pretului lunar, funcţie de cotaţia pe piaţa internaţională si rata medie 
de schimb lunare. 
  7. Comisia pentru industrii si servicii consideră necesar ca acţiunile de ecologizare si 
valorificare a capitalului naţural, întreprinse de societătile din metalurgia neferoasă, să fie susţinute în 
continuare prin nominalizarea lucrărilor de acest gen în bugetul de stat. 



  8. Comisia pentru industrii si servicii cere organelor abilitate ca în cadrul programului de 
privatizare să se aplice toate prevederile legale privind dreptul de preemtiune a salariaţilor de a cumpăra  
pachete de acţiuni. 
  9. Comisia pentru industrii si servicii împreună cu Ministerul Industriei si Comerţului vor 
susţine, la FPSP si Guvern, ca societătile din metalurgia neferoasă să poată depăşi momentele critice sau 
neclare (vezi PHOENIX Baia Mare) în vederea realizării performanţelor ce si le-au propus, recunoscând 
faprtul că ramura de metalurgie neferoasă este o ramură strategică si de interes naţional. 
  10. Se va solicita Ministerului Industriei si Comerţului ca eliberarea licenţelor de export să se 
facă numai cu avizul producătorului autorizat. 
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