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MARŢI, 1  martie 2005 

 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Prezentarea unei informări privind programul de privatizare pentru anul 

2005,  de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului.  

                                                                                                 

           2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 23 de 

membrii, domnul deputat Andrei Dominic Gerea - fiind plecat în delegaţie 

externă. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Economiei şi Comerţului: Ioan Codruţ Şereş – Ministru, Alexe Alexandru – 

director general; Robert Neagoe  - director general; Adriana Oros – şef serviciu; 

Mirela Boneboc – consilier juridic; Gabriel Ungureanu – expert şi Ioan Şandru – 

expert. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă prezentarea unei 

informări de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului, privind 

programul de privatizare pentru anul 2005.                                                      

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, a prezentat strategia 

de privatizare pe anul 2005. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, a prezentat cadrul 

general precum şi premisele şi obiectivele privatizării, subliniind faptul că, 

stabilirea obiectivelor fundamentale ale privatizării s-a făcut pornind de la: 

prevederile programului de guvernare 2004-2008 care stipulează accelerarea 

privatizării şi restructurării pe baza câtorva linii directoare; nevoia adaptării 

strategiei şi programelor de privatizare la specificităţile sectoarelor economice şi 

ale societăţilor comerciale, pentru a asigura viabilitatea societăţilor 

postprivatizare; precum şi caracteristicile specifice ale fiecărui sector în parte. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 

principalele obiective sectoriale ale MEC şi nevoia realizării lor prin privatizare: 

asigurarea dezvoltării sectorului energetic prin creşterea competitivităţii lui 

presupune pentru următorii 15 ani un volum de investiţii de aproximativ 10 

miliarde Euro, în sectorul de generare transport şi distribuţie care să fie realizat 

în proporţie de peste 70% cu aport de capital privat; competitivitatea presupune 

valorificarea acestor resurse disponibile în ţară care se încadrează pe scara 

meritului într-o poziţie bună atât în plan naţional cât şi pe plan regional, în acest 

context prioritare sunt promovarea dezvoltării proiectelor de producere a 

energiei pe bază de lignit la nivelul unei exploatări de lignit de 35 milioane 

to/an, şi pe baza de hulă la un nivel de 3,5 milioane to/an, promovarea 

dezvoltării energiei nucleare prin realizarea grupului 3 de la Cernavodă cu aport 

de capital privat, dezvoltarea unor capacităţi de producere a energiei hidro în 

structuri de tip IPP (producători independenţi de energie) care presupune un 

aport de capital privat de peste 500 mil. Euro, dezvoltarea capacităţilor de 

cogenerare prin realizarea de structuri noi competitive estimate la peste 
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2000MW; menţinerea producţiei interne de gaze la un nivel de 11,5-12 miliarde 

m.c./an cu aport de tehnologii moderne. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că, 

realităţile şi specificităţile sectoarelor economice trebuie să fie strâns legate de 

conceptul de privatizare, astfel încât aceasta să asigure: consolidarea 

companiilor post privatizare în condiţiile unui climat concurenţial real; 

promovarea privatizării trebuie făcută în ansamblul unei abordări strategice care 

să asigure viabilitatea proiectelor din domeniul energiei în contextul încadrării în 

sistemul energetic naţional şi regional în care trebuie satisfăcute atât componenta 

de competitivitate precum şi cea legată de siguranţa sistemului şi asigurarea 

curbei de consum; pentru sectorul energetic şi gazul natural este important ca 

strategia de privatizare să pornească de la stabilirea unor obiective de dezvoltare, 

viabilitate şi de mediu, validate pe piaţă şi restricţiile ei; privatizarea trebuie 

coroborată cu instrumentul restructurării care să fie folosit pentru a face 

obiectivele viabile şi atractive pentru investitori, şi să asigure în acelaşi timp un 

climat concurenţial real post privatizare şi evitarea transferării unor monopoluri 

de stat în domeniul privat; privatizarea să se facă în mod transparent pe bază de 

criterii comunicate în mod public investitorilor, cu proceduri de selectare şi 

negociere bine definite care să presupună pentru candidaţi un tratament egal şi 

nediscriminatoriu, iar evaluarea să permită selectarea celor mai buni; 

privatizarea trebuie să reprezinte motorul promovării dezvoltării cadrului de 

reglementări specifice în domeniul energiei care să răspundă la criteriile de 

stabilitate (cu reglementări definite pe termen lung), transparenţa (cu 

reglementări obiectiv determinate) şi predictibilitate (cu reglementări clare care 

să permită elaborarea de planuri de afaceri); privatizarea să stimuleze atragerea 

de investitori strategi care au experienţa specifică necesară şi un real potenţial 

managerial şi financiar necesar consolidării structurilor post privatizare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că în 

abordarea privatizării trebuie construite concepte şi contracte de privatizare care 
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să ţină cont de modelul de piaţă şi principiile de organizare şi funcţionare, 

respectiv: relaţii directe între producători şi furnizori şi/sau  consumatori bazate 

pe contractele bilaterale în contextul liberalizării  pieţei energiei; accesul 

nediscriminatoriu la toate reţelele de transport şi distribuţie în regim 

reglementat; asigurarea deschiderii treptate a pieţei energiei în România în aşa 

fel încât în anul 2007 piaţa să fie 100% deschisă; tratament nediscriminatoriu şi 

echidistant a participanţilor de pe piaţă; operatorii de reţea să asigure serviciile 

publice obligatorii pentru toţi participanţii la piaţă licenţiaţi; un set clar de 

reglementări elaborat de autorităţi de reglementare independente; integrarea 

pieţei energiei în piaţa regională - Piaţa Sud Est Europeană şi apoi în piaţa 

europeană a energiei. Transelectrica S.A. a devenit membru UCTE cu drepturi 

depline, iar la începutul lunii octombrie România a fost conectată la UCTE; rolul 

autorităţii de reglementare în sectorul energiei electrice - Autoritatea Naţională 

de Reglementare în domeniul Energiei ( ANRE) - şi autoritatea de reglementare 

în sectorul gazelor naturale - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Gazelor Naturale (ANRGN), ca instituţii independente din punct de vedere legal 

şi administrativ. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, în 

promovarea privatizării trebuie să se ţină cont de impactul integrării în piaţa 

Uniunii Europene de energie şi de regulile de joc cu care operatorii se vor 

confrunta, respectiv: deschiderea până în anul 2007 de 100% a pieţei energiei şi 

gazelor naturale. Gradul de deschidere a pieţei la data de 01.01.2005 fiind de 

55% la energia electrică şi de 50% la gaze naturale; odată cu deschiderea pieţei 

se vor asigura introducerea mecanismelor de tranzacţionare transparente a 

energiei - OPCOM va deveni bursă obligatorie de energie electrică pentru piaţa 

fizică la începutul anului 2005, urmând să evolueze spre o bursă voluntară până 

în anul 2007; principiul meritului va deveni regulă de bază pentru calificarea pe 

piaţă; creşterea capacităţilor de interconectare între ţările UCTE - în România 

prevăzându-se o creştere a interconectărilor cu UCTE de la 1300 MW în 
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prezent, la 2500 Mw în viitor (din care spre graniţa de vest cu Ungaria va creşte 

de la 300 MW, la 1100 MW); introducerea în perspectivă pe piaţa europeană a 

traficului de injecţie şi extracţie va diminua dezavantajul proximităţii geografice 

între producător şi consumator şi va facilita comerţul cu energie indiferent de 

distanţa la care sunt producătorul şi consumatorul. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai afirmat că, 

privatizarea trebuie să presupună cunoaşterea nu numai a problemelor cu care se 

confruntă sistemul energetic şi care trebuie susţinută prin privatizare, dar şi a 

avantajelor pe care sistemul energetic le are şi care trebuie valorificate prin 

privatizare, cum sunt: un mix de producţie concurenţial, în care, din totalul 

energiei livrate, energia hidro reprezintă aproximativ 30%, energia nucleară 9% 

şi care se va dubla începând cu 2006, energia pe bază de lignit reprezentând 

peste 25%; promovarea  obiectivelor, care au un avantaj potenţial competitiv din 

sectoarele hidro şi termo; un sistem de transport al energiei modern, capabil să 

facă faţă consecinţelor integrării pieţei energiei. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, 

obiectivele specifice ale privatizării din sectorul energiei constau în: asigurarea 

capitalizării societăţilor comerciale de utilităţi publice; creşterea calităţii 

serviciilor, mărirea siguranţei în exploatare şi modernizarea infrastructurilor, 

atragerea investitorilor strategici cu experienţă care să ducă la îmbunătăţirea 

structurilor după privatizare, obţinerea pachetului majoritar de acţiuni de către 

investitorul strategic ( cel puţin 51% din acţiuni ), iar acestea să aibă drept de 

control în exercitarea atributelor de operator. Obţinerea pachetului majoritar să 

fie realizată, de regulă prin metoda combinată de cumpărare a unui pachet de 

acţiuni şi aport de capital în societate până la atingerea pachetului majoritar de 

acţiuni de 51%. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, metodele 

de privatizare prevăzute au în vedere în principal: folosirea unor metode 

transparente de privatizare cu reguli clare şi criterii stabilite în documente 
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publice; utilizarea unor consultanţi selecţionaţi prin procese de selecţie 

competitiv-publice, transparente şi echidistante; privatizarea să conducă la 

capitalizarea societăţilor comerciale de utilităţi publice, odată cu vânzarea 

pachetului de acţiuni - metoda combinată; creşterea calităţii serviciilor, mărirea 

siguranţei în exploatare şi modernizarea infrastructurilor; atragerea de investitori 

strategici cu experienţă. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că, portofoliul 

M.E..C  este format din societăţi din domeniul: energiei electrice - 2 

companii/societăţi naţionale, 7 societăţi comerciale şi 38 de filiale (având un 

capital social de 3.326 mil. Euro); gaze naturale - 2 societăţi naţionale şi 2 

societăţi comerciale (având un capital social de 251 mil. Euro), minier - 8 

companii/societăţi naţionale, 16 societăţi comerciale şi 11 filiale (având un 

capital social de 204 mul. Euro); petrolier - 5 societăţi comerciale (având un 

capital social de 1.573 mil. Euro); apărare - 1 companie naţională, 8 societăţi 

comerciale şi 16 filiale (având un capital social de 66 mil. Euro); alte activităţi - 

1 societate naţională, 2 regii autonome, 13 societăţi comerciale şi 8 institute 

(având un capital social de 150 mil. Euro). Ponderea cea mai mare şi importantă 

având-o procesul de privatizare din domeniul energiei electrice şi gazului 

natural, sector de utilităţi publice de larg interes şi impact public. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai  spus că 

M..E.C. deţine, în prezent, în portofoliu un număr de 115 agenţi economici 

structuraţi astfel: 9 societăţi naţionale; 6 companii naţionale; 51 societăţi 

comerciale; 2 regii autonome; 8 institute - institute naţionale de cercetare-

dezvoltare şi 64 de filiale. De asemenea, agenţii economici aflaţi în portofoliul 

M.E.C. deţin participaţii la un număr de 118 societăţi comerciale cu capital mixt. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 

obiectivele privatizării, iar acestea sunt: finalizarea privatizării S.C. Electrica 

Moldova S.A. şi S.C. Electrica Oltenia S.A.; continuarea procesului de 

privatizare a filialei S.C. Electrica Muntenia Sud S.A. în baza Strategiei de 
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privatizare aprobată de Guvern; iniţierea privatizării celorlalte 3 filiale ale S.C. 

Electrica S.A.: S.C. Electrica Transilvania Nord S.A., Electrica Transilvania Sud 

S.A. şi S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. prin angajarea unor consultanţi 

internaţionali care vor propune strategia de privatizare, ce va fi aprobată prin 

hotărâre de Guvern; C.N. Transelectrica S.A. - se va iniţia procesul de 

privatizare a filialelor societăţii: S.C. Opcom S.A., S.C. Smart S.A., S.C. 

Teletrans S.A., S.C. Icemenerg Bucureşti S.A. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, pentru 

S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari 

S.A. şi S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., procesul de privatizare se va 

desfăşura cu asistenţa unui consultant internaţional - Deloitte Central Europe 

Ltd. care urmează să propună strategia de privatizare, ce va fi aprobată de 

guvernul României; se va continua atragerea de investiţii pentru finalizarea 

Unităţii 3 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, pentru care s-au solicitat 

şi primit Expresii de Interes în anul 2004; urmărirea finalizării structurilor de tip 

IPP - green field angajate cu investitori privaţi; continuarea activităţilor de 

constituire a unei societăţi mixte la CET Titan; continuarea activităţilor de 

atragere a investiţiilor la sucursalele S.C. Termoelectrica S.A.: S.C. 

Electrocentrale Brăila, S.C. Electrocentrale Doiceşti şi S.C. Electrocentrale 

Borzeşti; angajarea de investiţii private de tip IPP - green field la S.C. 

Electrocentrale Galaţi şi Constanţa; iniţierea privatizării pentru filialele 

Termoserv. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai afirmat că, se 

are în vedere atragerea de capital privat necesar modernizării dezvoltării în 

sectorul hidro prin crearea unor structuri de producători independenţi de energie 

de tip IPP, în care Hidroelectrica să aporteze active din centrale hidro care au 

nevoie de investiţii într-un mix de producţie echilibrat. Sunt în curs de pregătire 

pachete de proiecte care au o nevoie de investiţii totale de peste 500 milioane 

Euro. Se va continua procesul de privatizare demarat pentru o serie de 8 lanţuri 
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de microhidrocentrale, situate pe Râul Doftana, Râul Argeş, Râul Mânăileasa, 

Râul Olăneşti, Râul Dâmboviţa, Râul Târgului, precum şi pentru CHE Paltinul, 

prin vânzarea ca active, combinată cu obligaţia de investiţii necesară 

modernizării/dezvoltării. Se va iniţia privatizarea şi a altor lanţuri de 

microhidrocentrale aflate în exploatare. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, 

privatizarea Romgaz se va baza pe un studiu privind asigurarea cadrului 

concurenţial pentru producţia de gaze naturale, precum şi pe vânzarea unui 

pachet majoritar către un investitor  strategic, prin selectarea unui consultant 

financiar internaţional care va stabili strategia de privatizare. În ceea ce priveşte 

privatizarea S.C. Petrotrans S.A., acest proces  va demara în anul 2005. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că, 

activitatea de restructurare a sectorului minier se va realiza prin: externalizarea 

unor sucursale şi transformarea acestora în filiale, societăţi comerciale pe acţiuni 

sau în noi societăţi comerciale pe acţiuni; închiderea operaţională şi conservarea 

unor exploatări miniere nerentabile; înfiinţarea unor noi societăţi comerciale; 

retehnologizarea unor exploatări miniere; constituirea de asocieri în participaţie 

şi vânzarea unor active. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, societăţi 

din domeniul producţiei de apărare - S.C. IOR S.A. Bucureşti, S.C. Avioane 

S.A. Craiova, S.C. IAR S.A. Ghimbav, S.C. Uzina Mecanică Orăştie S.A., S.C. 

Uzina Mecanică Filiaşi S.A., S.C. Romaero S.A. - au iniţiat în cursul anului 

2004 procese  complexe de restructurare, redimensionare şi reorganizare, pe 

principiul separării patrimoniale militar-civil, cu desprinderea unor capacităţi de 

producţie civilă, prin constituirea de noi societăţi comerciale cu activitate în 

domeniul civil, în vederea privatizării, care va continua sau după caz va fi 

iniţiată în anul 2005. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că, în 

sectorul produse primare, în anul 2005 se va continua privatizarea la: S.C. 
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Melana IV S.A. Săvineşti şi S.N. Plafar S.A. Bucureşti. Privatizarea S.N. Plafar 

S.A. se va realiza conform strategiei care va fi aprobată prin hotărâre de Guvern. 

Se va iniţia privatizarea şi a altor societăţi, cum ar fi Foradex, Oltchim. 

Institutele de cercetare şi proiectare din portofoliul M.E.C., vor fi reorganizate, 

restructurate, după caz, şi vor fi oferite la privatizare conform obiectivelor de 

dezvoltare ale acestora. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a afirmat că, 

societăţile comerciale: C.N. Transelectrica S.A., S.N. Transgaz S.A., S.N. 

Romgaz S.A., S.C. FDFEE Electrica Transilvania Nord S.A. şi S.C. FDFEE 

Electrica Muntenia Nord S.A., vor promova o ofertă publică iniţială primară, 

oferind spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, pachete de 

acţiuni nou emise, rezultate în urma unor majorări de capital. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a mai menţionat că, 

M.E.C. - Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a publicat o 

ofertă de privatizare prin restituire constând într-o listă de 6 societăţi comerciale: 

C.N. Transelectrica S.A., S.N. Transgaz S.A. Mediaş, la care s-a alocat o cotă de 

5% din capitalul social, S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei, S.C. Miniera 

Banat S.A. Anina, S.C. Baita S.A. Strei şi S.C. Cupru Min S.A. Abrud, la care s-

a alocat o cotă de 20% din capitalul social. De asemenea, se va aloca o cotă de 

5% şi din capitalul social al S.N.G.N. Romgaz S.A. şi S.N. Nuclearelectrica S.A. 

În vederea derulării ofertei de privatizare prin restituire este necesară 

promovarea unui cadru legislativ adecvat.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a întrebat dacă există o strategie privind 

privatizarea sectorului minier. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că  

minele de cărbune (în special cele din Bazinul Gorjului) au fost încorporate într-

o structură nouă, iar această formulă reprezintă o soluţie atractivă pentru 

investitori. În ceea ce priveşte sectorul minier, nu s-au primit scrisori de interes 
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din partea investitorilor, dar acest sector are viitor în România, în condiţiile în 

care aceste entităţi vor fi viabile. 

Domnul secretar Cosmin Nicula a dorit să ştie care ar putea fi soluţiile 

avute în vedere de M.E.C. în ceea ce priveşte Valea Jiului, precum şi relaţiile 

dintre conducerea Centralei Naţionale a Huilei şi Centrala Electrică Midia. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a răspuns mai întâi la 

cea de-a doua întrebare menţionând faptul că aceste relaţii sunt relaţii comerciale 

în care o parte vinde iar alta cumpără. Problema constă în stabilirea preţului.  

Referitor la prima întrebare reprezentantul Ministerului Economiei şi 

Comerţului a spus că se are în vedere un program de revitalizare a Văii Jiului, 

elaborat împreună cu Banca Mondială, fiind un program-pilot de aproximativ 20 

milioane USD. 

Domnul deputat Dorinel Ursărescu a solicitat detalii privind sistemul de 

energie neconvenţională, precum şi detalii privind conflictul de la Oltchim - care 

a fost afectat de o privatizare neinspirată. De asemenea, domnul deputat Dorinel 

Ursărescu a întrebat dacă M.E.C. a început, aşa după cum a precizat primul 

ministru Tăriceanu, verificarea contractele de privatizare încheiate până în 

prezent. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că, în 

ceea ce priveşte verificarea dosarelor de privatizare acest lucru se află în plină 

desfăşurare, exemplificând cu Porţile de Fier la care s-au calculat daune de 3-4 

milioane USD. MEC este preocupat de recuperarea pierderilor şi de începerea 

lucrărilor de remediere în baza calculelor de penalizări efectuate de 

Hidroelectrica. 

Până în prezent MEC a fost preocupat de contractele de export de energie, 

în special pe filiera hidro. Se va încerca corectarea acestor contracte. De 

asemenea s-au oprit contractele de licitaţii la Trasnelectrica, urmând să se reia în 

scurt timp negocierile. 
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Un alt exemplu dat de reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului 

a fost cel referitor la contractul de modernizare şi reparaţii al sediului MEC al 

cărui cost a fost scăzut de la aprox. 1000 euro pe metru pătrat la 540 Euro pe 

metru pătrat, în condiţiile în care nu s-a renunţat la capitolele de cheltuieli. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a subliniat 

revigorarea corpului de control al ministrului şi începerea unor controale la 

diferite societăţi comerciale din subordine. S-a dispus direcţiilor din minister ca 

grija principală să fie îndreptată către buna gestionare a banului public, 

realizarea unui preţ corect al contractelor. Se acceptă o marjă de 5-10% profit 

dar nu mai mult. 

In ceea ce priveşte S.C.Oltchim ( care se află în portofoliul M.E.C.), 

respectivul investitor nu şi-a respectat obligaţia contractuală, atrăgând 

sancţiunea rezilierii contractului respectiv.  

De asemenea, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a 

menţionat că a avut o întrevedere cu preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului, în care au abordat problemele post privatizare. 

Referitor la  producerea de energie curată, în ţara noastră aceasta este în 

principal cea hidro care are o pondere de aproximativ 30% din totalul energiei 

produse. Alte surse, cea eoliană în special, se află în faza de tatonare, dar ca o 

părere, în afara câtorva zone din ţara noastră şi pentru o perioadă scurtă, nu 

crede în posibilitatea folosirii sau extinderii folosirii acestui tip de energie la noi 

în ţară. 

Domnul deputat Iuliu Nosa a mulţumit pentru prezenţă la cel mai înalt nivel 

a Ministrului Economiei şi Comerţului, fiind primul membru al Guvernului care 

participă la o întâlnire cu membrii unei Comisii a Parlamentului României, în 

condiţiile în care aceasta are loc ca dezbatere şi nu ca sprijin pentru un act 

normativ. Domnul deputat a dorit să ştie strategia MEC referitoare la sistemul de 

cogenerare a energiei precum şi  preţului plătit de producători şi consumatori. 
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Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că, ceea 

ce se produce trebuie să fie cumpărat de cineva sau să se exporte. Energia 

termică este principalul element produs de centralele al cărui principiu de 

funcţionare este cogenerarea, energia electrică reprezentând numai 20-30%. Un 

astfel de întreprinzător nu are unde să îşi vândă energia electrică produsă, dar 

ceea ce pierde la energie electrică poate câştiga la energia termică. Nu există un 

sistem perfect din care numai să câştigi.  

Domnul deputat Iuliu Nosa a spus că aceste centrale nu sunt în concordanţă 

cu aquis-ul comunitar. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că mai avem 

încă un an si jumătate până în momentul în care vom fi obligaţi să respectăm 

100% condiţiile Uniunii Europene. 

Domnul deputat Gabriel Brânză s-a referit la privatizarea Petrotrans şi a 

menţionat faptul că, privatizarea Competului a fost controversată şi a dorit să 

ştie care sunt intenţiile M.E.C.  în legătură cu această privatizare, precum şi dacă 

Termoserv şi Hidroserv vor rămâne tot pe sistemul Romservice. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a menţionat că noul 

manager al Compet a primit un termen de două săptămâni pentru elaborarea unei 

strategii de îmbunătăţire a managementului societăţii, urmând ca procesul de 

privatizare să aibă loc în condiţii perfecte de transparenţă. S-a hotărât ca   

transportul pe conducte să rămână în portofoliul statului, iar în ceea ce priveşte 

operatorul terestru să facă obiectul privatizării. Societăţile Termoserv şi 

Hidroserv urmează să furnizeze servicii. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului s-a referit în 

continuare la sistemul de consultanţi străini pe care MEC îi foloseşte pentru 

asigurarea condiţiilor de imparţialitate ale contractelor, aceştia fiind plătiţi prin 

programe ale Băncii Mondiale sau USAID, atât în cotă fixă cât şi ca procent din 

valoarea tranzacţiei dacă privatizarea este un succes (între 0,95 - 1,5%). 
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Domnul deputat Gabriel Sandu a adus în discuţie aplicarea prevederilor 

Legii 10 prin care se pot  despăgubi prin acţiuni la diferite societăţi comerciale 

acele persoane pentru care nu se poate asigura o despăgubire în natură, întrebând 

dacă MEC are pregătite modificări şi completări la această lege, având în vedere 

imposibilitatea aplicării ei în forma actuală. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că se are în 

vedere acest lucru şi într-un termen cât mai scurt, pe care l-a apreciat la 2-3 

săptămâni, va fi gata propunerea MEC, în acest moment lucrându-se la acest 

proiect. Trebuie avut în vedere ca aceste propuneri să fie sustenabile.  

Domnul deputat Liviu Almăşan a ridicat problema intervalului tarifar al 

energiei electrice şi al problemelor cauzate producătorilor, majoritatea acestora 

lucrând în intervalul de tarif maxim. Domnul deputat a dat exemplul Greciei în 

care se practică un tarif binomial. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a subliniat faptul că 

se ia în calcul o modificare a regimului acestor tarife şi intervale, în acest 

moment căutându-se soluţii alternative care să ducă la o relaxare a acestei 

situaţii. Este o problemă la care reprezentanţii Ministerului Economiei şi 

Comerţului şi-au propus găsirea unor soluţii rapide. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a solicitat membrilor 

Comisiei, ca pe calea interpelării parlamentare, să îi solicite acest răspuns, în 

maxim două săptămâni. 

 

 

MIERCURI, 2 martie 2005 

 

            Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Prezentarea unei informări privind programul de privatizare pentru anul 

2005, de către reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  
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2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 23 de 

membri, domnul deputat Andrei Dominic Gerea - fiind plecat în delegaţie 

externă. 

 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului: domnul Gabriel Zbârcea – preşedinte, domnul 

Vasile Lunganu – vicepreşedinte şi doamna Adriana Miron – director. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă prezentarea unei 

informări privind programul de privatizare pentru anul 2005, de către 

reprezentanţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  

                                                                                                 

Reprezentantul AVAS  a făcut o scurtă prezentare a portofoliului AVAS 

în prezent precum şi perspectivele acestei instituţii în anul 2005 precum şi 

strategia post privatizare a AVAS. 

Reprezentantul AVAS a subliniat faptul că există multe probleme aflate 

încă în studiu în această zonă a post privatizării. In acest scop au fost demarate 

întâlniri cu sindicatele din cadrul societăţilor comerciale aflate în curs de 

privatizare pentru a putea fi astfel găsite cele mai bune metode pentru evitarea 

efectelor sociale negative.  

In acest moment se găsesc în portofoliul privatizabil al AVAS 527 de 

societăţi comerciale, cu un capital social de 5247 miliarde de lei. Din acestea 

119 au capital majoritar de stat iar la restul, 408 de societăţi, statul, prin AVAS 

deţine pachete minoritare. 
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In portofoliul neprivatizabil al AVAS există în acest moment 509 societăţi 

comerciale, cu un capital social de 6176 miliarde de lei. Dintre acestea 354 sunt 

în lichidare judiciară, 16 în analiză privind lichidarea judiciară, 23 sunt în 

lichidare voluntară, 81 sunt în analiză pentru lichidare voluntară iar pentru 35 

este în curs de lămurire situaţia economico-financiară. 

Portofoliul AVAS mai include societăţi cu statut special, în care sunt  

incluse bănci, societăţi de servicii informatice, societăţi cu profil de cercetare-

dezvoltare, societăţi ale căror acţiuni se oferă pentru compensare conform legii 

10/2001, societăţi aflate în curs de transfer la alte instituţii publice. Acestea sunt 

în număr de 30, având un capital social de 4351 miliarde lei. 

Reprezentantul AVAS a subliniat dorinţa sa de a impune un proces de 

privatizare pe deplin transparent, aceasta fiind una dintre principalele plângeri 

atât a celor care au participat în procesul de privatizare dar şi a celor care au 

asistat la aceste procese până acum. Reprezentantul AVAS a insistat asupra 

faptului că se împotriveşte oricăror condiţii de precalificare care ar putea 

avantaja în mod făţiş pe unul dintre participanţii la privatizare. 

Reprezentantul AVAS a citat un fragment semnificativ din raportul de 

ţară al Băncii Mondiale, care la pagina 101 a subliniat progresele obţinute în 

procesul de privatizare de către ţara noastră dar aduce ca principală critică lipsa 

transparenţei în domeniul privatizării. De asemenea, organismele europene cu 

atribuţii în domeniul financiar bancar au criticat distribuţia în cadrul diferitelor 

ministere a unităţilor cu atribuţii de privatizare. 

Reprezentantul AVAS a propus ca în viitor să fie luată în studiu 

posibilitatea reunirii în principal a celor două mari departamente de privatizare 

AVAS şi structura specială a Ministerului Economiei şi Comerţului.  

Reprezentantul AVAS a afirmat relaţia foarte bună pe care AVAS o are cu 

Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi sarcina autorităţilor 

române de a monitoriza politica salarială a 7 societăţi comerciale, în vederea 

creşterii anuale a fondului de salarii la 4 % cu precizarea ţintelor trimestriale, 
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precum şi urmărirea societăţilor comerciale neplătitoare la cele patru utilităţi 

pentru asigurarea achitării facturilor. 

Reprezentantul AVAS a reafirmat dorinţa AVAS de a privatiza prin orice 

metoda, inclusiv prin lichidare voluntară a cel puţin 20 de societăţi comerciale la 

care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni. 

Reprezentantul AVAS a adus exemplul plăţilor compensatorii la patru 

societăţi comerciale (SC Aversa SA Bucuresti, SC Ges SA Boldesti-Scăieni, SC 

GRIRO SA Bucuresti si SC Metalurgica SA Aiud) precum şi evoluţia procesului 

de privatizare al SC Electroputere SA Craiova, SC Tractorul UTB SA Braţov si 

SC Rulmentul SA Braşov. 

Reprezentantul AVAS a menţionat posibilitatea trecerii cât mai rapide în 

proprietate privată a 75% din numărul societăţilor comerciale privatizabile din 

portofoliul AVAS, precum şi trecerea în proprietate privată a tuturor societăţilor 

comerciale revenite în portofoliul AVAS într-o perioadă de 6 luni de la 

reînscrierea statului ca acţionar. 

Reprezentantul AVAS şi-a exprimat dorinţa ca societăţile comerciale 

privatizabile să poată fi înscrise la Bursa şi pe Rasdaq pentru a se asigura un 

tratament egal şi transparent al pachetelor minoritare (aproximativ 408 societăţi 

comerciale). Astfel, 120 de societăţi din totalul de 8400 au fost listate pe piaţa de 

capital. AVAS doreşte să încurajeze acest tip de tranzacţionare la Bursă, 

deoarece Bursa Bucureşti este foarte lichidă, prin acest procedeu se pot aduce 

sume mari la bugetul de stat.  

Reprezentantul AVAS a menţionat faptul că a fost aprobată componenţa 

Comisiei de privatizarea BCR, preşedintele AVAS fiind desemnat preşedinte al 

acestei comisii. In două-trei săptămâni se va putea lansa conform strategiei de 

privatizare, anunţul de privatizare al BCR. In acest domeniu, reprezentantul 

AVAS a menţionat necesitatea analizării în paralel a BCR si CEC precum şi 

necesitatea luării unei decizii, în cel mai scurt timp, asupra alegerii celei care va 

fi privatizată prima, impunându-se existenţa unei perioade între 3 si 4 luni între 
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datele de privatizare ale acestora, pentru a da posibilitatea participării în condiţii 

egale de concurenţă a celor interesaţi. 

 A dat un alt exemplu referindu-se la Electroputere pentru care s-au primit 

2 oferte, una dintre ele fiind deja respinsă iar cea de-a doua fiind în analiză. Din 

păcate, presiunea FMI este ca până în luna iulie a acestui an această societate 

comercială să fie privatizată. 

Tractorul Braşov este un alt exemplu de societate comercială care se află 

în plin proces de privatizare, datorită retragerii societăţii Landini care îşi 

manifestase iniţial dorinţa de a cumpăra această societate. In prezent există 6 sau 

7 scrisori de interes de la societăţi din Turcia, Italia, Polonia. AVAS doreşte 

păstrarea în continuare a facilităţilor acordate în debutul procesului de 

privatizare, acestea fiind aprobate de Uniunea Europeană şi de Consiliul 

Concurenţei. 

Domnul deputat Almăşan a întrebat dacă reprezentantul AVAS consideră 

AVAS respectiv Autoritatea pentru Administrarea Participaţiilor Statului un bun 

manager, informaţiile sale fiind exact contrare, mai ales în condiţiile în care 

existau numai 3 % privatizări de succes şi 8000 de procese pe rol către 

Autoritatea pentru Administrarea Participaţiilor Statului.. A doua întrebare se 

referea la influenţa Ministerului Economiei şi Comerţului în modul de 

privatizare al AVAS. A treia întrebare adresată reprezentantului AVAS se 

referea la stadiul privatizării societăţii comerciale Aversa S.A. precum şi al 

Roman S.A. Braşov. A patra întrebare avea ca subiect cotaţiile la bursă ale 

societăţilor comerciale privatizabile, dacă se referă numai la acelea la care statul 

deţine participaţie minoritară sau şi la celelalte care reprezintă mai mult de 50%. 

Reprezentantul AVAS a răspuns că în ce priveşte afirmaţia de bun 

manager a AVAS a fost numai un citat din raportul de ţară. Părerea sa este că 

AVAS nu a fost un bun manager. Referitor la poziţia Roman Braşov aceasta se 

află în studiu din punct de vedere juridic, situaţia acestei societăţi nefiind clară 

sub acest aspect. Existenţa unui act normativ emis de Guvernul precedent oferă 
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o acoperire investitorului privat care a achiziţionat în mod direct sau indirect 

aproape 80% din această întreprindere. Reprezentantul AVAS a subliniat faptul 

că nu doreşte repetarea unor greşeli şi de aceea insistă pe evaluarea consecinţelor 

juridice. Ca jurist, analizând dosarul de privatizare precum şi actul normativ 

emis poate afirma că nu a fost în intenţia legiuitorului ca investitorul privat 

respectiv să îşi însuşească majoritatea acţiunilor Roman SA. Reprezentantul 

AVAS a repetat afirmaţia că Ministerul Economiei si Comerţului nu are nici un 

fel de legătură cu procesul de privatizare desfăşurat de AVAS. De asemenea, 

reprezentantul AVAS a subliniat faptul că nu este membru al nici unui partid 

politic şi nici nu va deveni atât timp cât se va afla la conducerea AVAS, şi prin 

urmare, nu are nici un comandament politic de îndeplinit. 

Reprezentantul AVAS a afirmat că în România nu s-a făcut un inventar al 

societăţilor care trebuie privatizate, lucru care ar fi necesar în opinia sa. De 

asemenea şi-a afirmat dorinţa de unificare a celor două structuri care se ocupă în 

prezent de privatizarea societăţilor comerciale în România şi anume Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului şi structura similară din cadrul 

Ministerului Industriei şi Comerţului, Oficiul Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie (OPSPI). In acelaşi timp, Reprezentantul AVAS şi-a 

afirmat stima faţă de domnul ministru Codruţ Şereş precum şi pentru acţiunea 

Ministerului Industriilor şi Comerţului în zona privatizărilor societăţilor din 

subordine. In acelaşi timp, datorită importanţei privatizării coerente a celor patru 

mari producători de energie, a obiectului specific de reglementare, această 

reunificare a AVAS şi OPSPI nu va fi una foarte rapidă, discuţiile referitoare la 

această posibilitate putând fi amânate după privatizarea celor 4. Restul 

portofoliilor celor două instituţii prezintă similarităţi, putând fi unificate în orice 

moment. 

Domnul deputat Dan Zamfirescu a adus în discuţie situaţia anumitor zone 

forestiere care, datorită anumitor considerente, au fost înstrăinate sau 

concesionate către particulari sau firme private, în dauna respectivelor societăţi 
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cu capital de stat. A doua întrebare se referea la strategia post-privatizare a 

AVAS având în vedere acordarea de facilităţi în cazul unor anumite privatizări. 

Domnul deputat a dat exemplul Sidex Galaţi care a primit facilităţi în valoare de 

1,5 milioane USD. Noii proprietari au oprit 3 din cele 6 furnale, dar cele care 

funcţionează necesită reparaţii capitale. Domnul deputat a spus că din 

informaţiile deţinute Sidex Galaţi are în prezent datorii de peste 5 mii de 

miliarde lei, iar investitorii indieni nu au de gând să le plătească, urmând ca după 

expirarea facilităţilor să se retragă. 

Reprezentantul AVAS a răspuns că are cunoştinţă de foarte multe critici 

asupra gestiunii anumitor societăţi comerciale şi că în perioada următoare va 

revedea componenţa şi activitatea unor Consilii de administraţie la acele 

societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a activele înstrăinate, 

şi modul de restructurare. În următoarele 2-3 săptămâni va analiza aceste 

deficienţe de management sau chiar probleme de corupţie. AVAS nu este un 

organ de anchetă dar are datoria de a veghea asupra bunului mers al societăţilor 

din portofoliul său. 

In ce priveşte facilităţile acordate, reprezentantul AVAS a spus că 

personal se opune acordării oricăror facilităţi suplimentare. Dacă se va deschide 

cutia, vor fi tot mai mulţi cei care vor cere asemenea facilităţi. 

In legătură cu Tractorul SA Braşov, acele facilităţi sunt cuprinse într-un 

act normativ, singura înlocuire fiind aceea a denumirii societăţii "Landini" cu 

termenul de "cumpărătorul". 

Domnul deputat Liviu Almăşan a solicitat reprezentantului AVAS câteva 

lămuriri referitoare la strategia AVAS în legătură cu acele societăţi care nu sunt 

"apetisante", având mari datorii către stat. 

Reprezentantul AVAS a spus că personal preferă calea lichidării judiciare, 

singura posibilitate prin care statul poate chema în judecată anumite persoane 

pentru management defectuos, fiind şi singura posibilitate prin care "statul poate 

încasa bani pentru nişte morţi". 
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Domnul deputat Liviu Almăşan a continuat expunerea sa exemplificând 

prin faptul că există anumite societăţi care au datorii imense dar care au 400 - 

500 de angajaţi. Atunci când se va intra în procedura de lichidare judiciară 

acestea se vor vinde ca nişte active. A întrebat dacă există, în viziunea AVAS,  

posibilitatea, pentru un investitor, să cumpere o anumită societate comercială, 

conform unui caiet de sarcini, desigur, dar care să conţină şi prevederi legate de 

datoriile acumulate de societate. 

Reprezentantul AVAS a reafirmat opinia sa care este împotriva acordării 

de facilităţi şi a solicitat o anumită constanţă parlamentarilor în ceea ce priveşte 

acordarea sau nu a acestora, chiar şi în cazurile în care este vorba despre 

probleme sociale. Regula generală după care se ghidează AVAS este că această 

instituţie doreşte privatizare iar nu lichidare. In acest moment există multe 

societăţi care sunt neatractive iar acestea nu trebuie păstrate cu orice preţ. 

Domnul deputat Mihai Tudose a întărit afirmaţia reprezentantului AVAS, 

referindu-se la obiectul de activitate al unor societăţi comerciale, care nu mai 

este atractiv pentru economia românească şi nici pentru export, eventualii 

investitori putând modifica obiectul de activitate dar cu obligaţia de a păstra 

angajaţii. 

Domnul deputat William Brânză a solicitat reprezentantului AVAS, în 

calitate de deputat de Prahova, referiri mai exacte la situaţia SC GES SA 

Boldeşti Scăieni, a cărei datorii acumulate au fost introduse în capitalul social, 

devenind,   în acest moment, neatractivă pentru nimeni. Există anumite grupuri 

de interese în jurul acestei societăţi, interesaţi de menţinerea acestei situaţii. 

Reprezentantul AVAS a răspuns că ştie bine situaţia acestei societăţi, dar 

că în acest moment contractul de privatizare, conţine anumite solicitări ale 

investitorului pe care statul nu le poate îndeplini, inclusiv anumite conversii de 

creanţe care aparţin AVAS, şi cu care, personal, nu este de acord. 

Reprezentantul AVAS a mai spus că, personal, nu îl interesează cine a semnat 

contractul, dar din punct de vedere comercial, nu se pot acomoda solicitările 
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investitorului respectiv. Transferul dreptului de proprietate nu a avut încă loc, iar 

dacă investitorul respectiv nu renunţă la aceste pretenţii, contractul nu se va 

semna, AVAS nerenunţând la banii pe care trebuie sa îi primească bugetul de 

stat. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a întrebat care este legătura dintre AVAS 

şi Legea 10, domeniul de aplicare al acestei legi fiind destul de limitativ în 

opinia sa, iar a doua întrebare s-a referit, în calitate de deputat brăilean, la 

situaţia societăţii comerciale "Laminorul" SA Brăila. 

Reprezentantul AVAS a spus că Legea 10 este unul dintre "hopurile pe 

care trebuie să le sară". Direcţia din subordinea AVAS care are ca atribuţii 

verificarea condiţiilor de aplicare a Legii 10 având până în prezent numai 

referate de respingere a solicitărilor primite. AVAS încearcă să creeze condiţii 

egale, nediscriminatorii de acces  la condiţiile prevăzute de Legea 10, printre 

care emiterea unei liste a societăţilor la care se distribuie acţiuni. Nu există 

instrumente clare pentru ca aceeaşi măsură să poată fi aplicată pentru toată 

lumea. Este un drum lung şi nu s-a făcut mai nimic în acest sens. 

In ceea ce priveşte Laminorul SA Brăila există în acest moment foarte 

multe solicitări de interes, meritele fiind împărţite între conducerea societăţii, 

care a restructurat uzina şi facilităţile acordate la privatizare. AVAS doreşte să 

grăbească procedura de privatizare, pentru a nu determina probleme sociale. 

Domnul deputat Gabriel Sandu a afirmat disponibilitatea Comisiei de a 

colabora la completarea Legii 10 sau a legii de reorganizare judiciară. 

Domnul deputat Mihai Tudose a completat că este în asentimentul 

colegilor, Laminorul Brăila fiind ca un autovehicul care funcţionează, are profit, 

dar căruia în curând i se va termina benzina. De aceea privatizarea trebuie făcută 

rapid. 

Reprezentantul AVAS a fost de acord cu acest punct de vedere. Referitor 

la situaţia post privatizare a menţionat că în acest moment există 6229 de 

societăţi comerciale în portofoliul AVAS acestea fiind monitorizate atent. In 
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fiecare contract există clauze care pot duce la anularea contractelor de 

privatizare (clauze de mediu, de capital de lucru etc). 

Domnul deputat Ion Stoica a întrebat dacă a existat o consultare a 

sindicatelor în cazul "Tractorul "SA Braşov, unul dintre liderii de sindicat de aici 

apelând la domnul deputat pentru a-şi mijloci o întrevedere cu preşedintele 

AVAS. 

Reprezentantul AVAS a răspuns că a fost primul preşedinte AVAS care s-

a întâlnit cu reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor în luna ianuarie a acestui 

an, imediat după numirea sa în funcţie, aceste întâlniri fiind obligatorii, conform 

statului de funcţionare al AVAS. 

In cazul concret ridicat de domnul deputat, a avut deja o întrevedere cu 

domnul Apostu, liderul sindicatului "Infrăţirea" din "Tractorul" SA Braşov, dar 

aceştia susţin un anume investitor, reprezentantul AVAS neputând să îşi permită 

acest lux, AVAS fiind un arbitru egal distanţat de toţi competitorii.  

In ceea ce priveşte strategia de comunicare a AVAS, săptămâna viitoare 

va avea loc o nouă rundă de întâlniri cu reprezentanţii sindicatelor din 

principalele societăţi comerciale aflate în portofoliul AVAS. 

Domnul deputat Mihai Tudose a mulţumit pentru prezenţă 

reprezentanţilor AVAS, pentru informaţiile deosebit de interesante prezentate şi 

şi-a manifestat speranţa ca Parlamentul României, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, în special, va fi un partener de dialog şi de 

acţiune constructivă în domeniul privatizării, atât pentru AVAS cât şi pentru 

ceilalţi agenţi economici guvernamentali sau privaţi din ţara noastră. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a stabilit programul pentru 

săptămâna viitoare, urmând ca această serie de întâlniri să fie continuată cu 

reprezentanţii Bursei Române de Valori ( întâlnire stabilită pentru marţi, 8 

martie 2005), urmaţi de cei ai Bursei Române de Mărfuri, miercuri, 9 martie 

2005. 
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De asemenea, având în vedere proiectul de act normativ referitor la 

cooperaţia meşteşugărească precum şi modificările impuse de actuala lege cadru 

a Cooperaţiei recent promulgată de Preşedintele României şi ţinând cont de noile 

condiţii financiar-economice, s-a aprobat constituirea unui grup de raportori, 

reprezentând fiecare grup parlamentar din cadrul Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, care să analizeze propunerile de actualizare şi 

adaptare a  acestui proiect legislativ.  

Raportorii desemnaţi de Comisie sunt domnii deputaţi Petru Lakatos -  

UDMR, Octavian  Purceld - PRM,  şi Cosmin Nicula - PSD.  

 

  PREŞEDINTE, 

      Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin NICULA   

  

 
               Consilier parlamentar, 

                     Anca Chiser 

                    

                    Expert parlamentar, 

                                                                                                                     Graziella Segărceanu
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