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Sinteza lucrărilor Comisiei din 15 noiembrie 2004 
    
            
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 30 de 
membrii. 
  Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a supus la vot propunerea ca 
ordinea de zi să cuprindă următoarele puncte: 
 1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Nord''- S.A.Târgu Mureş şi a Societăţii 
Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Sud''- S.A Bucureşti, 
trimis cu adresa nr. PLx  700 din 10 noiembrie 2004. 
           2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţilor Comerciale Filiale 
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica Dobrogea'' - S.A. şi 
''Electrica Banat'' - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea 
activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică,  
trimis cu adresa nr. PLx 701  din 10 noiembrie 2004. 

 3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2003 
privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - 
S.A. Iaşi, trimis cu adresa nr.PL 699/10 noiembrie 2004. 
 Ordinea de zi propusă a fost aprobată cu unanimitate de voturi ale celor 
prezenţi. Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Marin. 

La dezbatere au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: 

a) Ministerului Economiei şi Comerţului -  domnul director general 
Robert Neagoe şi domnul Dorin Mucea - şef serviciu; 

             b) Societăţii Comerciale  "ELECTRICA" - S.A. -  domnul director 
privatizare Doru Voicu; 

c) Societăţii Credit Suisse - domnul consultant financiar Rajaram Rao; 
d)  MMDRP     - doamna avocat Cristina Filip; 
e)  Societăţii Linklaters   - doamna avocat Delia Pachiu. 
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          În continuare, s-a trecut la primul punct de pe ordinea de zi pentru 
dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie a 
Gazelor Naturale ''Distrigaz Nord''- S.A.Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale 
de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Sud''- S.A Bucureşti, trimis cu 
adresa nr. PLx  700 din 10 noiembrie 2004. 

     Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a  dat cuvântul domnului director 
general Robert Neagoe, care a prezentat prevederile proiectului de Lege aflat în 
dezbatere. Acesta a arătat că acest proiect de lege are ca obiect stabilirea 
cadrului juridic necesar transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor 
societăţilor menţionate,  conform contractelor de privatizare şi aprobă măsurile 
necesare în vederea finalizării privatizării societăţilor menţionate. 
            Domnul deputat Eugen Arnăutu a făcut un comentariu privind măsurile 
postprivatizare şi a întrebat care sunt criteriile de diferenţiere a reţelelor de 
distribuţie, respectiv Distrigaz şi Transgaz. 

 Domnul director general Robert Neagoe a răspuns că la bază stau 
principiile teritorialităţii şi a nivelului de 6 bari al presiunii gazului. 

Grupul parlamentar PSD din Comisie a prezentat un amendament la 
art.11, deoarece contractul de privatizare are un capitol special referitor la 
răspunderea părţilor, ale cărui efecte ar putea fi anulate prin prevederea iniţială a 
legii.  Supus la vot, amendamentul a fost admis în unanimitate.  
  În urma dezbaterii, Comisia  a hotărât, cu unanimitatea  celor prezenţi, ca  
proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Nord''- S.A.Târgu Mureş  şi a 
Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Sud''- S.A 
Bucureşri, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, 
cu un amendament admis. 
  La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţilor Comerciale Filiale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice ''Electrica Dobrogea'' - S.A. şi ''Electrica Banat'' - S.A., precum şi unele 
măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul 
distribuţiei de energie electrică,  trimis cu adresa nr. PLx 701  din 10 noiembrie 
2004. 

     Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a fost dat cuvântul domnului 
director general Robert Neagoe, care a prezentat prevederile proiectului de Lege 
aflat în dezbatere.  Acesta a arătat că acest proiect de lege are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri pentru finalizarea  privatizării Societăţilor 
Comerciale Filiale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica 
Dobrogea'' - S.A. şi ''Electrica Banat'' - S.A.. 

 Strategia de privatizare prevede ca acest proces să se realizeze prin 
dobândirea de către un investitor strategic sau de un consorţiu de investitori a 
unui pachet de acţiuni de 51% din acţiunile fiecăreia  dintre cele două societăţi 
comerciale, prin cumpărarea acţiunilor existente şi majorarea capitalului social 
al respectivelor societăţi comerciale.  

 Domnul director general Robert Neagoe a arătat că această lege este 
necesara pentru  indeplinirea conditiilor prevăzute de contractele de privatizare 
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care au intrat în vigoare la data semnării, respectiv 19 iulie 2004 şi fără de care 
transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor care fac obiectul contractelor 
nu poate avea loc.  

Grupul parlamentar PSD din Comisie a prezentat o serie de amendamente 
pentru acest proiect de lege. 

Doamna deputat Hildegard Puwak a arătat că proiectul de lege aflat în 
dezbatere a fost adoptat de Guvern pe data de 14 octombrie 2004 şi a întrebat ce 
s-a întâmplat de este necesar ca aproape toate articolele să necesite 
amendamente. 

Aceste amendamente au rezultat din necesitatea de a se reflecta corect 
prevederile contractelor de privatizare şi de a înlătura orice posibilitate de 
interpretare a acestora. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei  au hotărât,  cu unanimitate de 
voturi, ca proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţilor 
Comerciale Filiale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica 
Dobrogea'' - S.A. şi ''Electrica Banat'' - S.A., precum şi unele măsuri pentru 
reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de 
energie electrică, să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei 
Deputaţilor, cu amendamentele admise. 

 
La punctul 3 al ordinei de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 

pentru marţi 16 noiembrie 2004 a dezbaterii proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2003 privind finalizarea 
procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. Iaşi, deoarece 
iniţiatorul nu a fost prezent la lucrările Comisiei. 

 
 

  PREŞEDINTE, 
Dan Radu Ruşanu 
 

 
                                                             SECRETAR, 
                                                                Iuliu Vida    
  
 
 
                          Expert parlamentar: 
                    Olga Tutoveanu 
            

 3


	Sinteza lucrărilor Comisiei di�

