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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 8 aprilie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de
redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale
RAFO S.A. Oneşti.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 9 aprilie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri
pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 10 aprilie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri
pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale ‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art.
12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru
relansarea economică a Societăţii Comerciale ‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A.

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 8 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Autorităţii pentru

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului : domnul Ovidiu Tiberiu Muşetescu –
ministru, din partea Ministerului Finanţelor Publice : doamna Gica Roşu – director general
adjunct, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: doamna
Silvia Popeangă – director general, doamna Eugenia Popescu – director general adjunct şi
doamna Corina Nistor – şef serviciu.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri
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de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii Comerciale
RAFO S.A. Oneşti.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat membrilor comisiei
proiectul de lege, arătând necesitatea aprobării acestuia. De asemenea, reprezentanta
Ministerului Finanţelor Publice a spus că în condiţii normale aportul acestei societăţi la
produsul intern brut reprezintă 3% din PIB şi 8%  la bugetul de stat.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că prin această ordonanţă s-a
aprobat stingerea, prin conversie în acţiuni, care vor fi vândute investitorului strategic a
creanţelor societăţii către Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând impozite, taxe şi alte
venituri bugetare datorate de societate, la data transferului dreptului de proprietate. 

Reprezentanta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a spus că
în aceeaşi situaţie este şi acest minister care deţine creanţe asupra societăţii, reprezentând
sume datorate de societate pentru constituirea Fondului special a drumurilor publice în
conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului
special a drumurilor publice, la data transferului dreptului de proprietate.

Domnii deputaţi Dan Radu Ruşanu, Iuliu Vida şi Nicolae Sersea  au dorit să ştie : 1)
care este valoarea creanţelor stinse prin conversia în acţiuni ; 2) dacă investitorul strategic şi-a
exercitat dreptul de preferinţă la cumpărarea acţiunilor rezultate ca urmare a conversiei în
acţiuni a datoriilor societăţii, în conformitate cu prevederile alin. 2 ale art. 6 din această
ordonanţă ; 3) preţul la care s-a realizat vânzarea acţiunilor către investitorul strategic ; 4)
cum a folosit APAPS sumele rezultate din vânzarea acţiunilor societăţii, în urma privatizării;
5) dacă în perioada de după privatizare şi până în prezent societatea a mai făcut alte datorii ;6)
dacă la decembrie 2002 societatea mai avea de achitat datorii.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că au fost convertite în acţiuni
datoriile societăţii către bugetul de stat în valoare de 2434,9 miliarde lei.

 Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că societatea nu şi-a achitat
toate datoriile.

 Reprezentanta Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a spus că
a spus că societatea avea datorii curente neachitate în valoare de 552 miliarde lei,  la sfârşitul
anului 2002.

Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a propus amânarea dezbaterilor acestei iniţiative
legislative, deoarece în acest moment membri comisiei nu cunosc clauzele contractului de
vânzare-cumpărare pentru a se putea pronunţa în legătură cu votul asupra ordonanţei.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a precizat faptul că, la momentul privatizării
societatea se afla pe locul 2 în topul rafinăriilor din România. La acel moment majoritatea
salariaţiilor societăţii nu lucrau iar negocierile în vederea privatizării societăţii au durat
aproximativ 4 luni. De asemenea, domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că ordonanţa
prevede acordarea unor facilităţi societăţii, în vederea finalizării privatizării. 

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că prin trecerea la sectorul privat se
estimează că societatea RAFO Oneşti va beneficia de o nouă opţiune bazată pe asigurarea de
către investitor a capitalului de lucru şi investiţii tehnologice şi de protecţia mediului în
valoare de aproximativ 80.000.000 USD, creându-se premisele asigurării locurilor de muncă
pentru salariaţii societăţii şi a societăţilor din zonă, devenind totodată un contribuabil care va
achita importante sume de bani către bugetul statului.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a declarat, chiar înainte de votul final asupra
ordonanţei, că va acorda un vot de respingere iniţiativei legislative datorită faptului că
societatea RAFO Oneşti: 1) nu şi-a plătit datoriile către bugetul de stat ; 2) nu şi-a plătit
datoriile către societatea PETROM şi 3) nu şi-a realizat programul de investiţii.

Cu 24 voturi pentru, 4 împotriva  a fost aprobat proiectul de lege, cu modificări.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe

Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

Miercuri, 9 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

prin rotaţie de domnii vicepreşedinţi Octavian Mircea Purceld Gheorghe Marin.
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Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul Ovidiu Tiberiu Muşetescu –
ministru, domnul George Musliu – secretar de stat şi doamna Ioana Pantazescu - consilier, din
partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Adriana Şuţa – director general, domnul
Mihai Hură – director general şi doamna Gica Roşu– director general adjunct.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a prezentat proiectul de lege subliniind faptul că
siderurgia românească a asigurat de-a lungul anilor aproape întregul necesar de oţel al pieţei
interne, determinând în mod decisiv dezvoltarea unor ramuri prelucrătoare, cum ar fi :
construcţiile de maşini, construcţii navale, transporturi, construcţii civile şi industriale. Totuşi,
în prezent, siderurgia românească se confruntă, pe de o parte cu situaţia economică grea,
generată de scăderea pieţei interne şi de decalajul tehnologic, pe de altă parte cu dificultăţi în
respectarea regulilor impuse de prezenţa sa în piaţa liberă, globalizată la nivel mondial.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că înainte de privatizare combinatul
pierdea zilnic 1 milion de dolari, reprezentând o adevărată gaură neagră pentru economia
românească, aceasta datorându-se productivităţii muncii reduse şi a decapitalizării societăţii.
Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a precizat să strategia societăţii a fost adaptată şi
actualizată în conformitate cu rezultatele negocierilor cu LNM HOLDINGS N.V. cu care s-a
semnat contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor deţinute de APAPS la societate.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că din sinteza situaţiei actuale a societăţii
reiese că  Societatea ‘Sidex’ – S.A. Galaţi influenţează direct sau indirect existenţa a cca
150.000 oameni, din care peste 60% din municipiul Galaţi şi împrejurimi, societatea
participând în proporţie de cca 5% la formarea PIB, iar exporturile sale ocupă o cotă de 2%
din piaţa mondială de tablă.

In continuare domnul ministru Ovidiu Muşetescu a prezentat principalele facilităţi
acordate societăţii în vederea sporirii atractivităţii combinatului la privatizare.

Domnii deputaţi Iuliu Vida, Emil Rădulescu, Mircea Toader şi Victor Dobre au dorit
să ştie : 1) dacă nu există riscul ca după 3-5 ani, după expirarea facilităţilor, combinatul să fie
închis de către proprietar şi vândut apoi la fier vechi ; 2) de ce facilităţile care se referă la
scutirea la plata impozitului pe profit, la plata contribuţiilor de asigurări sociale, nu se
corectează cu rata inflaţiei în vederea actualizării acestor datorii atunci când societatea va
trebui să le plătească ; 3) ce strategii sectoriale va implementa APAPS în domeniu, în vederea
unei bune funcţionări a combinatului Sidex ; 4) dacă în procesul de aplicare în practică al
ordonanţei au apărut unele aspecte care trebuiesc reglementate printr-o serie de amendamente
la iniţiativa legislativă ; 5) dacă s-a plătit de către cumpărător tranşa a II-a din preţul de
vânzare al societăţii ; 6) la ce sumă se ridică ajutorul de stat constând din scutirea societăţii la
plata impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că nu există riscul ca, după expirarea
facilităţilor, proprietarul privat să vândă combinatul la fier vechi. 

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a precizat că APAPS nu are experienţa altor ţări,
care au o practică în domeniu de peste 25 de ani,  în a implementa strategia guvernului între o
serie de actori privaţi de pe piaţă, însă având în vedere că în viitorul apropiat România va
adera la UE, va trebui să ne aliniem la strategiile sectoriale prevăzute de legislaţia uniunii.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că a luat cunoştinţă de amendamentele
făcute de domnii deputaţi, şi este de acord cu prevederile acestora, exemplificând
amendamentul făcut de doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu care rezolvă foarte bine
problema legată de cunoaşterea datei privatizării societăţii.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că nu a fost achitată această tranşă, însă nu
din vina cumpărătorului, ci din culpa vânzătorului care, după încheierea contractului de
vânzare-cumpărare, a descoperit o serie de datorii ale societăţii care ulterior au fost convertite
în acţiuni şi care au determinat astfel creşterea preţului de vânzare al societăţii de la 54
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milioane dolari la peste 70 milioane dolari. In prezent datorită faptului că nu s-a rezolvat
problema conversiei în acţiuni a datoriei societăţii către societatea CFR Marfă S.A.

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că suma ajutorului de stat se
ridică la 1567 miliarde lei.

Domnul deputat Mihai Tudose a propus trecerea la dezbaterile pe articole a legii.
Cu 22 voturi pentru şi 6 împotrivă proiectul de lege a fost aprobat, cu amendamente.

La al 2-lea  punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea respingerii iniţiativei legislative, deoarece,
textul acesteia a fost preluat integral, sub formă de amendament al comisiei, la textul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001.

In unanimitate comisia a hotărât că proiectul de lege nu poate fi acceptat şi propune
plenului respingerea sa, deoarece, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 a fost
propusă pentru abrogare în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi, proiect de lege care a preluat prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

La al 3-lea punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

Au acordat aviz favorabil iniţiativei legislative Consiliul Legislativ, Comisia juridică
de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea respingerii iniţiativei legislative, deoarece,
textul acesteia a fost preluat integral, sub formă de amendament al comisiei, la textul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001.

In unanimitate comisia a hotărât că proiectul de lege nu poate fi acceptat şi propune
plenului respingerea sa, deoarece, Ordonanţa Guvernului nr. 66/2002 a fost propusă pentru
abrogare în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul
Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi, proiect de lege care a preluat prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic ‘Sidex’ – S.A. Galaţi.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe
Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

Joi, 10 aprilie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Autorităţii pentru

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul George Musliu – secretar de stat
şi doamna Ioana Pantazescu - consilier, din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna
Adriana Şuţa – director general, domnul Mihai Hură – director general şi doamna Gica Roşu–
director general adjunct.
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii
Comerciale ‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu un amendament.

La al 2-lea  punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale
‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
prezentat proiectul de lege arătând necesitatea aprobării acestuia.

In unanimitate comisia a hotărât că proiectul de lege nu poate fi acceptat şi propune
plenului respingerea sa, deoarece, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 a fost
propusă pentru abrogare în proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii
Comerciale ‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A., proiect de lege care a preluat prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a
Societăţii Comerciale ‘Combinatul Siderurgic Reşiţa’ – S.A.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe
Romeo Leonard Cazan,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                                SECRETAR,                                                
                          Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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