
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/184/05.05.2004 

 
Sinteza lucrărilor Comisiei din  zilele  

de 4, 5 şi 6 mai 2004 
     
              
 Marţi, 4 mai 2004 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
           1. Dezbaterea şi avizarea documentului intitulat "Cartea albă a securităţii şi apărării 
naţionale" elaborat în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1998 privind 
planificarea apărării naţionale a României, republicată  (ST 54/28.04.2004). 
    2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
         

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea documentului 
intitulat "Cartea albă a securităţii şi apărării naţionale" elaborat în temeiul art. 6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apărării naţionale a României, 
republicată. 

 Au avut loc dezbateri asupra acestui material, în special asupra Capitolului 9 
"Perspectivele de dezvoltare ale României" şi asupra Capitolului 7 "Componenta Justiţiei  a 
sistemului securităţii naţionale" – domenii prioritare de acţiuni. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca proiectul de lege 
să fie aprobat, în forma prezentată. 

 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu. 
 
 
 Miercuri, 5 mai 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea 
Societăţii Comerciale Siderurgica – S.A. Hunedoara (PL 249/2004). 
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
             
 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 Victor Dimitriu – secretar de stat şi doamna Ioana Pantazescu, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: doamna Cecilia Sebe, Ministerul Economiei şi 
Comerţului: domnul Petru Ianc – director general, domnul Ion Capota – director şi doamna 
Adela Fer – consilier, Ministerul Finanţelor Publice: doamna Lucica Diaconescu – şef 
serviciu şi domnul Cristian Chiorean - consilier.       

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
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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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Siderurgica – S.A. 
Hunedoara (PL 249/2004). 
 

Reprezentantul AVAS a prezentat proiectul de lege subliniind faptul că, Societatea 
Comercială Siderurgica – S.A. Hunedoara face parte din programul PSAL I, fiind inclusă în 
componenta "Restructurarea/lichidarea a 5 societăţi mari cu capital majoritar de stat, cu firme 
de consultanţă", program care cuprinde obiective majore privind privatizarea şi restructurarea 
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. De asemenea, reprezentantul AVAS a spus 
că Guvernul a şters o serie de datorii ale societăţii la bugetul de stat.  

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a dorit să precizeze faptul că în 
anul 2001 s-au deschis negocierile cu Uniunea Europeană cu privire la capitolul "Siderurgie", 
şi s-au elaborat o serie de planuri de viabilitate pentru cele 7 societăţi comerciale mari, din 
domeniu, astfel încât în anul 2007 să se atingă parametrii ceruţi pentru a se putea închide 
capitalul "Siderurgie". 

 Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) la ce dată a fost perfectat contractul de vânzare-
cumpărare al societăţii Siderurgica – S.A. Hunedoara şi care este cuantumul regularizărilor cu 
bugetul central şi bugetele locale; dacă operaţiunile de regularizare au avut loc în totalitate 
sau nu; 2) dacă există un investitor strategic care să vrea să cumpere societatea Siderurgica – 
S.A. Hunedoara; 3) dacă nu ar trebui să se sisteze exportul de fier vechi din România, având 
în vedere importanţa acestuia pentru societatea Siderurgica – S.A. Hunedoara. 

Reprezentantul AVAS a spus că pe data de 28.10.2003 a fost perfectat contractul de 
vânzare-cumpărare al societăţii Siderurgica – S.A. Hunedoara, iar pe data de 22.04.2004 s-a 
făcut transferul dreptului de proprietate. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că la nivel de buget general 
consolidat totalul datoriilor care s-au şters pentru societatea Siderurgica – S.A. Hunedoara se 
ridică la 5296 miliarde lei iar cheltuielile accesorii, reprezentând dobânzi şi  penalităţi de 
întârziere, se ridică la 3633 miliarde lei. De asemenea, reprezentantul Ministerului Finanţelor 
Publice a dorit să precizeze că la nivelul bugetelor locale, principalul datoriei se ridică la 72 
miliarde lei iar accesoriul se ridică la 80 miliarde lei. 

 Reprezentantul AVAS a spus că investitorul strategic este firma LMN din India care a 
preluat şi societatea SIDEX Galaţi. De asemenea, reprezentantul AVAS a precizat că 
investitorul indian este al doilea lider de pe piaţa mondială de profil. 
           In  ceea   ce   priveşte   problema   exodului  de  fier  vechi,   reprezentantul 
Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că fierul vechi este una din materiile prime de 
bază ale societăţii dar, nu se pot lua măsuri administrative, de sistare al exportului de fier 
vechi, deoarece ar contraveni prevederilor Capitolului "Libera circulaţia a mărfurilor" semnat 
de România anul trecut. Insă pentru rezolvarea acestei probleme pot fi găsite alte soluţii, ca de 
exemplu scutirea de TVA a exporturilor de fier vechi. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a spus că pentru a se stopa exodul de fier vechi 
ar trebui crescut puţin preţul la această marfă şi în paralel să se reducă TVA – aferent.  
 In continuare s-a trecut la dezbaterile pe articole ale ordonanţei. 
 In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente. 
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu. 
 
  
 
        
 Joi, 6 mai 2004 

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
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           1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare – 
cumpărare de acţiuni nr. 1479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat 
de Pol Am Pak – S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga. 
  2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
              

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea 
actului adiţional la contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni nr. 1479/1997 şi pentru 
soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pak – S.A. Polonia în faţa Curţii 
Permanente de Arbitraj de la Haga. 
 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 aprilie 2004. 
 Proiectul de lege are ca obiect aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare – 
cumpărare de acţiuni nr. 1479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat 
de Pol Am Pak – S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga. Aprobarea 
Actului adiţional prin ordonanţă de urgenţă  s-a impus având în vedere şi faptul că unele 
prevederi din Actul adiţional, şi anume cele referitoare la renunţarea la restul de investiţii 
neefectuate de Pol Am Pak şi scutirea acesteia de plata penalităţilor pentru investiţiile 
neefectuate datorită unor cauze străine de aceasta, au caracter derogatoriu faţă de 
reglementările generale în materia controlului post privatizare, respectiv Ordonanţa 
Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate 
prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 In urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât în unanimitate ca proiectul de lege 
să fie avizat, în forma adoptată de Senat. 
 Din numărul total de 30 deputaţi a absentat : grup parlamentar PSD: Dan Ioan  
Popescu. 
 

 

    
  PREŞEDINTE, 

Dan Radu Ruşanu 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida     
 
                             Expert parlamentar 
                    Alina Hodivoianu   
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