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La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în zilele de 4 şi
5.03.2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi 4 martie 2003

           1.Informare privind activitatea Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie � şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi
servicii.

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei

 Miercuri 5 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru prevenirea şi

stimularea utilizării abuzive a termenilor cu conotaţie naţională sau statală, a
însemnelor României, a oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statului,
precum şi a denumirilor autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice.

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Marţi 4 martie 2003
Lucrările şedinţei Comisia pentru politică economică, reformă şi

privatizare s-au desfăşurat în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii,
fiind conduse de domnii preşedinţi Dan Radu Ruşanu şi Istvan Antal.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea
Ministerului Industriei şi Resurselor - Oficiul Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie : domnul Doru Bădulescu � preşedinte, domnul
Alexe Alexandru��director general, domnul Eugen Zvirjinschi��director
general şi domnul Gabriel Ungureanu - expert.
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           La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind
activitatea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie �
şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi servicii.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie le-a prezentat membrilor comisiei atât un material scris cât şi un
material editat pe computer cuprinzând stadiul privatizării societăţilor
comerciale din portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că, potrivit Programului de Guvernare şi Planului de acţiuni
al Programului de Guvernare pe perioada 2001-2004, Ministerului Industriei
şi Resurselor îi revin atribuţii în domeniul privatizării şi pregătirii pentru
privatizare a societăţilor din portofoliul său. In acest scop a fost creat oficiul
care este subordonat ministerului şi care are atribuţii de autoritate pentru
reprezentarea statului şi urmăreşte privatizarea societăţilor din portofoliul
Ministerului Industriei şi Resurselor.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a precizat faptul că oficiul urmăreşte accelerarea ritmului
privatizării, transparenţa şi corectitudinea procesului de privatizare, aplicarea
de programe complexe de privatizare cu asistenţă financiară internaţională şi
deplasarea accentului de pe aspectul cantitativ al privatizării pe cel calitativ.
De asemenea, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a spus că în ceea ce priveşte administrarea participaţiilor statului
se au în vedere următoarele:

- revizuirea modului de reprezentare a statului în AGA şi CA;
- revizuirea criteriilor de performanţă pa baza cărora vor fi selectaţi

directorii executivi ai societăţilor comericiale, precum şi a
contractelor de administrare.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că în conformitate cu  strategia de dezvoltare energetică a
României, oficiul urmăreşte crearea unor pieţe eficiente de energie a căror
dezvoltare să fie realizată în mod durabil, în condiţii de înaltă calitate şi
siguranţă a alimentării cu energie, cu respectarea standardelor UE referitoare
la utilizarea eficientă a energiei şi la protecţia mediului. In ceea ce priveşte
strategia de privatizare a agenţilor economici din portofoliul Ministerului
Industriei şi Resurselor, pe anul 2002, prin Hotărârea Guvernului nr.
556/2002 s-a aprobat mandatul privind realizarea acestei strategii, oficiul
urmând să ofere spre privatizare un număr de 26 de agenţi economici, din
domeniile petrol, gaze, energie electrică, minerit � servicii auxiliare.
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In continuare, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi
Privatizării în Industrie a spus că Ministerul Industriei şi Resurselor
reprezintă statul în calitate de proprietar, pentru un patrimoniu reprezentând
55% din totalul proprietăţii de stat neprivatizate, restul fiind deţinut de SIF-
uri (28%), Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului (10%), respectiv ministerele agriculturii, transportului şi turismului
(7%). Structura portofoliului oficiului este următoarea: 65% pentru sectorul
energie, 25% pentru sectorul petrol, 5% pentru sectorul gaze, 3,5% pentru
sectorul minerit şi 1,5% pentru sectorul industria de apărare.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că în cursul anului 2002 s-a iniţiat privatizarea celor 5
societăţi comerciale prevăzute în cadrul programului PSAL II şi a 12
societăţi comerciale din programul propriu al ministerului, prin oficiu.Astfel,
în stadiul realizării condiţionalităţilor de către societăţile comerciale
cuprinse în programul PSAL II care se privatizează în cadrul acordului
convenit cu Banca Mondială, cu consultanţi internaţionali, sunt: SNP
PETROM S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A. şi S.C. Distrigaz Sud S.A., S.C.
Electrica Banat S.A. şi S.C. Electrica Dobrogea S.A.

In ceea ce priveşte stadiul selectării consultanţilor pentru privatizare
avem  societăţile: S.C. Electrica Oltenia S.A. şi S.C. Electrica Moldova S.A.
� la care au fost evaluate ofertele depuse de firmele selectate, fiind în curs
aprobarea evaluării de către Comisia Uniunii Europene; S.C. Electrica
Muntenia Sud S.A. � unde comisia de evaluare şi selectare a consultantului a
declarat câştigătoare societatea de consultanţă financiară
PriceWaterHouseCoopers, în prezent aceasta efectuând evaluarea societăţii
S.C. Electrica Muntenia Sud S.A.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a prezentat programul de privatizare al oficiului pentru anul 2003,
prin care se urmăreşte finalizarea proceselor de privatizare iniţiate în anul
2002, atât cele cuprinse în programul PSAL II, cât şi cele realizate prin
programe proprii.

După prezentarea făcută de reprezentantul Oficiului Participaţiilor
Statului şi Privatizării în Industrie domnii deputaţi din cele două comisii au
formulat întrebări cu privire la activitatea oficiului.

Domnul preşedinte Istvan Antal a întrebat în ce măsură este sprijinit
oficiul de actualele structuri de la Distrigaz Nord şi Sud?

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că este o problemă delicată, existând întradevăr o reticienţă,
o rezistenţă la privatizare din partea acestora datorită faptului că procesul de
privatizare se desfăşoară destul de brusc şi rapid. Reprezentantul Oficiului
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Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a subliniat faptul că are o
colaborare bună cu secretarii de stat ai departamentelor de energie şi minerit
din cadrul Ministerulului Industriei şi Resurselor, care se ocupă cu
elaborarea strategiile sectoriale din acest domeniu.

Domnul deputat Robert Raduly a dorit să ştie de ce societatea
PETROM, care este o societate preponderent de stat, cumpără benzinării
private şi, în plus, în loc să se ocupe de obiectul principal de activitate a
dezvoltat şi activităţi auxiliare orientate spre zona hotelieră şi turistică. De
asemenea, domnul deputat Robert Raduly a dat ca exemplu de privatizare
reuşită societatea de profil, similară PETROM-ului, din ţara vecină, Ungaria.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că în opinia dânsului privatizarea din Ungaria s-a dovedit o
privatizare nereuşită, neavând la vremea respectivă un suport ştiinţific
adecvat.  In ceea ce priveşte achiziţionarea de către PETROM a unor staţii
de benzină particulare, acest lucru nu este reprezentativ, în prezent
constatându-se că managementul societăţii PETROM din ultimii 3 ani este
performant, exemplificând cazul BERD care,  având încredere în bonitatea
societăţii i-a acordat acesteia un împrumut de 150 milioane dolari, fără a fi
nevoie de garanţia statului român.

Domnul deputat Ştefan Giuglea a dorit să ştie care este situaţia
societăţii PETROTRANS, în contextul în care în ultimul timp s-au depistat
multe furturi din conductele de petrol.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că societatea are o mică parte din conductele de petrol,
marea parte fiind în patrimoniul societăţii COMPET. In viitor,
reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a
spus că se urmăreşte transferarea proprietăţii publice a statului de la
societatea PETROTRANS la societatea COMPET, aceasta din urmă
rămânând societate de stat, iar PETROTRANS urmând să se profileze numai
pe activitatea de transport pe calea ferată.

Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a dorit să ştie situaţia acţiunilor de
externalizare a activităţilor auxiliare din minerit şi situaţia societăţilor din
domeniul gazelor, care sunt reticiente la privatizare.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că în cadrul ministerului există un departament specializat
care se ocupă cu problema externalizărilor şi numai ulterior se vine la oficiu
pentru a se obţine avize de ordin legislativ, cu privire la aceste externalizări.
De asemenea, reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării
în Industrie a spus că în domeniul mineritului există o rezistenţă şi din partea
sindicatelor cu privire la externalizări.
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Domnul deputat Nicolae Sersea a întrebat dacă, după datele oficiului,
se consideră termenul de 31 decembrie 2003 ca dată reală de încheiere a
privatizării societăţii PETROM.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că întrebarea este foarte delicată şi, crede că, în realitate
acest termen este optimist, însă nu contează foarte mult faptul că se va
depăşi cu două, trei luni acest termen, ci faptul că se vor obţine multe oferte
pentru privatizarea societăţii.

Domnul deputat Dumitru Chiriţă a făcut un scurt comentariu cu
privire la situaţia societăţilor scoase la privatizare, constatând faptul că
atunci când aduci mult la privatizare iei foarte puţin, existând o cădere a
valorii acestor societăţi pe piaţa de capital. Domnul deputat Dumitru Chiriţă
a spus că mult mai periculos decât monopolul de stat este monopolul privat,
care în România, are mari şanse de a se realiza prin intermediul societăţilor
private transnaţionale, dând exemplu situaţia existentă în domeniul
cimentului.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că unul din obiectivele principale ale oficiului este evitarea
înlocuirii monopolului de stat cu monopolul privat, fiind de acord cu domnul
deputat Dumitru Chiriţă că în prezent, contextul internaţional nu ne
avantajează în ceea ce priveşte privatizarea societăţilor, existând în paralel,
în mai multe ţări, aceleaşi tipuri de utilităţi scoase la privatizare la care
participă aceiaşi jucători de pe piaţă. Insă, reprezentantul Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a subliniat că oficiul nu are
nici un fel de reticienţă cu privire la capitalul autohton sau cel rusesc atâta
timp cât privatizarea se dovedeşte a fi realizată în cele mai bune condiţii.

Domnul deputat Gheorghe Marin a dorit să-i fie lămurite mai multe
probleme, şi anume:

1) Cum se va evita, în cadrul procesului de privatizare, realizarea
monopolului privat?

2) Care este situaţia celor 12 centrale hidroelectrice neprivatizate
prezentate de domnul ministru Dan Ioan Popescu la 1 noiembrie
2001?

3)  Există concordanţă între materialul prezentat astăzi de
dumneavoastră şi materialul prezentat de domnul director
Nedelcu, membrilor comisiei, în luna noiembrie 2002, prin care se
prevedea crearea de noi locuri de muncă în urma privatizărilor
societăţilor ?

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că între materialul prezentat de domnul director în luna
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noiembrie 2002 şi cel prezentat astăzi există concordanţă, iar în ceea ce
priveşte cele 12 centrale hidroelectrice, acestea  vor fi privatizate prin noi
proceduri.

Domnul deputat Gheorghe Marcu a dorit să ştie dacă raportul de
evaluare al societăţii poate fi întocmit, în afară de consultantul ales de
societate, şi de către evaluatori străini, astfel încât să existe un raport de
consultanţă efectuat de partea cumpărătorului şi altul efectuat de partea
vânzătorului. De asemenea, domnul deputat Gheorghe Marcu a întrebat dacă
în momentul în care se privatizează societatea PETROM aceasta va
beneficia şi de anumite facilităţi.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că evaluarea se face de patru echipe de lucru, în comun, care
vor elabora raportul situaţiei la zi a societăţii, iar dacă evaluările se dovedesc
incorecte cumpărătorul poate fi despăgubit cu până la 50% din valoarea
tranzacţiei. Insă acest lucru nu se poate întâmpla în realitate, deoarece,
raportul este trecut şi prin filtrul oficiului care analizează foarte atent datele
prezentate precum şi variantele de strategie propuse de consultant.

In ceea ce priveşte societatea PETROM, reprezentantul Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a spus că nu vor exista alte
facilităţi decât cele prevăzute de lege.

Domnul deputat Mircea Man  a afirmat că are mari îndoieli că până în
anul 2004 se va realiza privatizarea distribuţiei de gaze în contextul în care
singura schimbare în acest domeniu a fost schimbarea conducerii.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a spus că nu are nici o cunoştinţă cu privire la schimbările politice,
dânsul prezentând membrilor comisiilor numai punctul de vedere al
specialistului, fiind de părere că s-au realizat multe lucruri în acest domeniu,
cum ar fi reluarea importului de gaze cu parteneri din Rusia.

Domnul deputat Napoleon Pop a ţinut să aprecieze importanţa
oficiului şi faptul că, în conformitate cu principiul liberal, nu se doreşte o
privatizare în sine, câutându-se calitatea în procesul de privatizare şi nu
cantitatea.

Reprezentantul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie a dorit să sublinieze faptul că la oficiu se doreşte realizarea unei
transparenţe foarte mari, precizând că dacă legea ar permite, privatizarea  s-
ar realiza în prezenţa mass-mediei.

Miercuri, 5 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
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    A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, în calitate de iniţiator
al propunerii legislative, domnul deputat Mircea Costache.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative pentru prevenirea şi stimularea utilizării abuzive a
termenilor cu conotaţie naţională sau statală, a însemnelor României, a
oricăror semne şi embleme ale instituţiilor statului, precum şi a denumirilor
autorităţilor centrale, locale şi a instituţiilor publice.

Domnul deputat Mircea Costache a spus că în cursul procesului de
privatizare se întâmplă nişte fenomene cu impact negativ ce pot fi
reglementate de lege. Astfel, există societăţi care şi după privatizare poartă
denumiri ce conţin termene precum �naţional/naţională�, �român/română�,
dorindu-se prin aceasta să se creeze confuzie în rândul populaţiei privind
garantarea investiţiei prin inducerea ideii de apartenenţă a acestor societăţi la
proprietatea de stat.

Domnul deputat Mircea Costache a exemplificat marile scandaluri de
corupţie cu grave implicaţii sociale în care societăţile private implicate s-au
folosit în mod rău-intenţionat de titulaturi ce cuprindeau termeni precum
�naţional� sau �român/română� (Fondul Naţional de Investiţii, Banca
Română de Scont, Banca Turco-Română). De asemenea, domnul deputat
Mircea Costache a menţionat şi cazurile de folosire abuzivă, chiar după
privatizare, a titulaturilor care conţin termeni precum �naţional� sau
�român/română� de către Societatea Naţională Tutunul Românesc şi
Societatea de Asigurări �ASIROM�S.A. care sunt  entităţi comerciale
private cu acţionar majoritar unic.
 Domnul deputat Mircea Costache a precizat faptul că, iniţiativa
dânsului a fost depusă la Cameră în urmă cu 1 an, iar între timp guvernul
şi-a însuşit în mod neelegant ideea expusă în propunerea legislativă emiţând
o ordonanţă de urgenţă care însă are un domeniu de aplicare restrâns faţă de
iniţiativa legislativă.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că obiectul acestei
propuneri îl reprezintă prevenirea utilizării abuzive a termenilor cu conotaţie
naţională şi a însemnelor şi simbolurilor oficiale ale statului şi instituţiilor
acestuia. Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a fost de acord cu punctul
de vedere exprimat de iniţiatorul propunerii legislative, dar a subliniat faptul
că o idee bună îmbrăcată într-o haină necorespunzătoare s-ar putea să
dăuneze ideii, în opinia dânsului iniţiativa trebuind să-şi însuşească toate
observaţiile cuprinse în punctul de vedere al guvernului şi cel al Consiliului
Legislativ, şi care ţin de tehnica legislativă.
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Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a fost de acord cu aprobarea propunerii
legislative, precizând că aspectele legate de tehnica legislativă, evocate de
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin, vor fi puse în aplicare în cadrul
dezbaterilor pe fond ce vor avea loc la Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.

Domnul deputat Napoleon Pop a afirmat că iniţiativa legislativă
trebuie luată în serios deoarece în decursul ultimilor 13 ani însemnele
naţionale au fost terfelite în mod repetat, existând un abuz de folosire a
termenilor �naţional� şi �românesc�.

Domnul deputat Napoleon Pop a spus că este de acord cu aprobarea
acestei iniţiative legislative, cu recomandarea ca în cadrul comisiei sesizate
în fond să aibă loc o dezbatere comună a tuturor partidelor cu privire la acest
subiect, inclusiv a problemelor legate de tehnica legislativă.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat de ce iniţiativa
domnului deputat nu a venit să modifice o lege deja existentă, Legea nr.
26/1990, şi s-a dorit a fi o nouă lege, prin aceasta încălcându-se normele de
tehnică legislativă care spun că nu pot exista în paralel mai multe acte
normative care să aibă acelaşi conţinut.

Domnul deputat Mircea Costache a spus că legea deja existentă nu
putea fi doar modificată deoarece propunerea legislativă a dânsului este mult
mai cuprinzătoare decât Legea nr. 26/1990. Oricum, în prezent, prin
emiterea ordonanţei de urgenţă a guvernului care a preluat ideea din
propunerea legislativă, această problemă este superfluă.

Domnul deputat Iuliu Vida a fost de acord cu aprobarea propunerii
legislative dar i-a sugerat în mod colegial domnului deputat Mircea Costache
să aibă o discuţie cu membri Comisiei juridice, de diciplină şi imunităţi
pentru a corecta deficienţele acestei iniţiative care ţin de tehnica legislativă.

Domnul deputat Iuliu Vida a subliniat faptul că la art. 1 alin. 3 există
sintagma �entitate comercială� care nu se regăseşte în legislaţia României.

Domnul deputat Mircea Costache a spus că va ţine cont de sugestiile
domnului deputat Iuliu Vida, în momentul când propunerea va fi discutată în
cadrul comisiei sesizate în fond.

Domnul deputat Ion Mocioi a spus că ar trebui făcută o adresă la
guvern în care să se semnaleze faptul că o ordonanţă de urgenţă a preluat în
mod neloial o idee cuprinsă într-o iniţiativă legislativă, astfel încât pe viitor
să nu mai aibă loc asemenea practici care nu fac cinste guvernului.

Domnul deputat Cornel Popa a spus că ar trebui făcută armonizarea
prevederilor propunerii legislative cu prevederile existente în legislaţia
României şi în cea a Uniunii Europene.
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Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus membrilor comisiei
aprobarea propunerii legislative cu recomandarea de a se ţine cont, în cadrul
dezbaterii la comisia sesizată în fond, de observaţiile făcute de guvern şi de
Consiliul Legislativ.

In unanimitate a fost avizată favorabil propunerea legislativă, în forma
prezentată de iniţiator.

La ultimul punct al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii
comisiei, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin i-a informat pe membri
comisiei cu privire la adresa primită de la Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor prin care s-a adus la cunoştinţa comisiei hotărârea ca, pe viitor,
nominalizarea membrilor comisiei care urmează să participe la acţiuni
parlamentare externe să fie însoţită de procesul verbal al şedinţei comisiei în
care s-a făcut nominalizarea respectivă.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar
Alina Cristina Hodivoianu
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