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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose.  

 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. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă prezentarea unei informări privind 

programul de privatizare pentru anul 2005, de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi 

Comerţului. 

Domnul Ministru Ioan Şereş a prezentat premizele şi obiectivele privatizării, pornind 

de la prevederile Programului de guvernare 2004-2008. De asemenea, domnul ministru a 

prezentat caracteristicile specifice pentru fiecare sector în parte, subliniind faptul că noţiunea 

de privatizare trebuie să fie strâns legată de realităţile şi specificităţile sectoarelor economice. 

Domnul ministru a spus că 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 70% cu aport de capital privat. De asemenea, domnul ministru a afirmat că 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 bază de huilă la un nivel de 3,5 milioane to/an, 
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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 2000 MW. In ceea ce priveşte producţia internă de gaze, aceasta 

urmează să fie menţinută la un nivel de 11,5-12 miliarde m.c./an cu aport de tehnologii 

moderne. 

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la industria minieră, în special mineritul în 

domeniul cărbunelui, dorind să ştie cum se vor privatiza aceste mine.  

 Domnul ministru a spus că minele din bazinul Gorjului au fost încorporate într-un 

complex energetic, urmând să fie privatizate în această formulă. De asemenea, a dorit să 

precizeze că nici o mină, nu a fost privatizată şi nici nu a primit vreo scrisoare de intenţie în 

acest sens. 

 De asemenea, domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la privatizarea prin restituire 

conform Legii nr. 10/2001, respectiv soluţia găsită pentru situaţia în care sunt refuzate 

ofertele de acţiuni la anumite societăţi, de către cei care urmează să fie despăgubiţi.  

 Domnul ministru a spus că Ministerul Economiei şi Comerţului – 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. Băiţa S.A. Stei şi S.C. Cupru Min 

S.A. Abrud, la care s-a alocat o cotă de 20% din capitalul social. In viitor, se va aloca o cotă 

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

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la situaţia contractului de privatizare al 

societăţii comerciale OLTCHIM S.A. precum şi modul în care se va dezvolta în viitor energia 

neconvenţională, obţinută pe cale hidro.  
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 Domnul ministru a spus că în viitor se va iniţia privatizarea şi societăţilor comerciale 

Foradex şi Oltchim, însă numai după ce vor fi clarificate litigiile care există în prezent. 

 In ceea ce priveşte distribuţia de electricitate, domnii deputaţi au dorit să ştie când se 

va finaliza privatizarea la societăţile Electrica. De asemenea domnii deputaţi au dorit lămuriri 

şi cu privire la situaţia societăţilor PETROTRANS, COMPET şi Romgaz.  

 Domnul ministru a dorit să precizeze faptul că, în ceea ce priveşte sectorul energetic 

se doreşte promovarea acelor obiective care au un avantaj potenţial competitiv din sectoarele 

hidro, termo – complexe energetice pe bază de lignit şi nuclear. In ceea ce priveşte distribuţia 

de electricitate se doreşte finalizarea privatizării la societăţile Electrica Moldova S.A. şi 

Electrica Oltenia S.A. precum şi iniţializarea privatizării celor trei filiale ale S.C. Electrica 

Transilvania Nord S.A., S.C. Electrica Transilvania Sud S.A., 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. In prezent are loc continuarea procesului de 

privatizare a filialei S.C. Electrica Muntenia Sud S.A. în baza Strategiei de privatizare 

aprobată de Guvern.  

 In continuare, domnul ministru a precizat că privatizarea Romgaz se va baza pe un 

studiu privind asigurarea cadrului concurenţial pentru producţia de gaze iar vânzarea 

pachetului majoritar către un investitor strategic se va face prin selectarea unui consultant 

financiar internaţional, care va stabili strategia de privatizare. In ceea ce priveşte privatizarea 

societăţii COMPET, domnul ministru a spus că nu este nici o grabă pentru a privatiza 

societatea. In prezent a fost schimbat managementul societăţii şi se urmăreşte aplicarea unui 

plan de eficientizare a activităţii societăţii care cuprinde şi înlăturarea balastului de personal. 

In ceea ce priveşte Societatea Petrotrans procesul de privatizare se va demara în anul 2005, 

dar după finalizarea litigiilor societăţii. 

 Din numărul total de 23 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a absentat : domnul Aurel Vainer – concediu medical şi domnul Andrei 

Dominic Gerea – delegaţie externă. 

  

 Miercuri, 2 martie 2005 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 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. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă prezentarea unei informări privind 

programul de privatizare pentru anul 2004, de către reprezentanţii Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Statului. 

 Domnul Preşedinte Gabriel Zbârcea a prezentat programul de privatizare a societăţilor 

comerciale pentru anii 2004, respectiv 2005 şi a răspuns întrebărilor domnilor deputaţi. 

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la societatea comercială TRACTORUL 

Braşov unde până în prezent nu s-a finalizat privatizarea.  

 Domnul preşedinte a spus că în prezent se doreşte încheierea unui contract de 

privatizare cu un investitor nou, care să beneficieze de aceleaşi facilităţi care îi fuseseră 

acordate iniţial investitorului Landini. Deja există mai multe oferte din parte unor investitori 

din India, Polonia, Italia şi chiar din România. 

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri şi în ceea ce priveşte societatea comercială ROMAN 

Braşov, precum şi societatea AVERSA. 

 Domnul preşedinte a spus că în ceea ce priveşte societatea Roman Braşov există o 

situaţie destul de delicată deoarece intenţia legiuitorului când a emis ordonanţa nu a fost ca o 

persoană privată să aibă posibilitatea de a achiziţiona parcul industrial Roman Braşov. 

Deoarece practic nu există un contract de privatizare ci un act normativ, situaţia juridică este 

destul de neclară. In ceea ce priveşte societatea AVERSA există un contract de privatizare 

care a fost semnat însă transferul de proprietate încă nu s-a făcut. Investitorul aşteaptă plăţi 

compensatorii în valoare de 130 miliarde lei conform Ordonanţei de urgenţă nr. 8/2003 însă 

conducerea AVAS nu este de acord cu astfel de plăţi.  

  In continuare, domnii deputaţi au dorit să ştie situaţia menţinerii unor facilităţi 

acordate prin programele de privatizare. De asemenea s-au dorit lămuriri cu privire la situaţia 
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care există la Sidex Galaţi, unde s-au anulat unele facilităţi acordate  precum şi situaţia de la 

societatea Rafo Oneşti, unde prin ordonanţa dată de guvernul Tăriceanu s-a anulat protocolul 

prin care creanţa Ministerului Finanţelor Publice se transfera la AVAS.  

 Domnul preşedinte a dorit să precizeze faptul că Ministerul Finanţelor Publice are o 

creanţă în valoare de 600 milioane de dolari, fiind principalul creditor al societăţii Rafo, în 

timp de AVAS-ul are o creanţă mult mai mică, în valoare de 8 milioane dolari. De asemenea, 

domnul preşedinte a spus că nu vede raţiunea unui astfel de transfer de creanţă de la 

Ministerul Finanţelor Publice la AVAS, fiind de părere că atât ministerul cât şi AVAS-ul îşi 

pot exercita drepturile lor de creditori, în acest moment. In plus, dacă s-ar fi realizat acest 

transfer de creanţă acesta ar fi echivalat cu un ajutor de stat şi ar fi trebuit notificat şi avizat de 

către Consiliul Concurenţei conform cerinţelor Uniunii Europene. 

 Domnul preşedinte a spus că, în ceea ce priveşte privatizarea Sidex Galaţi aceasta 

reprezintă o privatizare de succes, societatea redresându-se şi înregistrând o relansare 

economico-financiară datorită schimbării managementului, a realizării programelor de 

investiţii şi a altor angajamente ale cumpărătorului. 

 Domnii deputaţi au întrebat care va fi strategia AVAS-ului în ceea ce priveşte 

privatizarea societăţilor neatractive care i-au rămas în portofoliu şi care au acumulat datorii 

imense, dacă li se vor acorda facilităţi şi acestor societăţi. In acelaşi timp s-a dorit să se ştie 

care va fi impactul social dacă astfel de societăţi vor fi lichidate judiciar. 

 Domnii deputaţi au dorit lămuriri cu privire la modul de abordare al AVAS-ului a 

situaţiilor în care, în spatele unor privatizări, se ascund grupuri de interese ca în cazurile 

societăţilor Giscăieni, respectiv Ustel unde există grupuri de interese precum fraţii Cristescu 

sau omul de afaceri Ovidiu Tender.  

 Domnul preşedinte a spus că la societatea Giscăieni s-a semnat contractul de 

privatizare însă, deocamdată, transferul de proprietate nu s-a efectuat. De asemenea, domnul 

preşedinte a spus că din punct de vedere juridic, contractul de privatizare este perfect legal. 
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 De asemenea, domnii deputaţi au dorit precizări cu privire la problemele apărute în 

partea de postprivatizare a societăţilor privatizate deja, precum şi cu aplicarea Legii nr. 

10/2001. 

 Domnul preşedinte a spus că există în instituţie o direcţie specială care se ocupă cu 

aplicarea Legii nr. 10/2001 şi care nu a făcut practic nimic, activitatea acestei direcţii fiind 

defectuoasă. 

 Domnul vicepreşedinte a spus că, în ceea ce priveşte activitatea postprivatizare a 

AVAS-ului, în perioada 1993 – 2005 au intrat în urmărire postprivatizare 10.789 contracte de 

vânzare-cumpărare de acţiuni pentru un număr de 7.629 de societăţi, din care 1.415 contracte 

au fost reziliate sau desfiinţate. De asemenea, domnul vicepreşedinte a spus că, în contractele 

de privatizare ale societăţilor sunt prevăzute o serie de angajamente asumate de cumpărători 

pentru perioada postprivatizare: realizarea unui volum de investiţii, gajarea acţiunilor pentru 

garantarea plăţii integrale a preţului sau pentru realizarea investiţiilor, restricţionarea de la 

vânzare a unor active, protecţia mediului, menţinerea obiectului de activitate, menţinerea 

numărului de personal, stingerea datoriilor societăţilor comerciale privatizate către vânzător, 

buget şi terţi, precum şi clauze specifice. Domnul vicepreşedinte a subliniat faptul că toate 

aceste clauze din contracte sunt verificate de către direcţia de postprivatizare din AVAS, iar 

în caz de nerespectare a acestora, contractul de privatizare se reziliază. 

  Domnii deputaţi au dorit lămuriri şi cu privire la situaţia societăţii LAMINORUL 

Brăila, care se află în prezent în proces de privatizare.  

 Domnul preşedinte a spus că mult timp această societate nu a primit nici o scrisoare de 

intenţie din partea unui investitor însă, în prezent s-au primit mai multe solicitări şi de aceea 

AVAS-ul doreşte ca procedura de privatizare să se deruleze destul de rapid. De asemenea, 

dacă privatizarea se va realiza mai repede se va evita apariţia unor probleme sociale. 

 In final, deputaţii au dorit să ştie dacă AVAS-ul, în cadrul grupului de Dialog social,  a 

luat legătura şi cu sindicatele din unităţile care sunt în proces de privatizare, ca în cazul 

societăţii Tractorul Braşov unde sindicaliştii doresc reluarea tratativelor. 
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 Domnul preşedinte a spus că s-a întâlnit deja cu reprezentanţii sindicatului de la 

Tractorul Braşov în luna ianuarie, urmând să se mai întâlnească şi în luna martie cu aceştia 

pentru a continua dezbaterile. 

 Din numărul total de 23 deputaţi, membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a absentat : domnul Aurel Vainer – concediu medical şi domnul Andrei 

Dominic Gerea – delegaţie externă. 

 
   PREŞEDINTE, 

                 Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                       Nicula Vasile Cosmin     
                           Experţi parlamentari: 
                     
                    Alina Hodivoianu  
 
                                         Răzvan Condurăţeanu 
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