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de 21 şi 22  iunie 2005 
     

 

 Marţi, 21 iunie 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea:       

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului 

Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate 

privată a statului, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 217/2005). 

                                                                                                                               

2.  Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura 

reorganizării judiciare şi a falimentului, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 235/2005). 

 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind 

reglementarea unor măsuri pentru complexele energetice, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională (PLx 209/2005). 

                                                                                                                           

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 pentru 

desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al 
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produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind 

transportul produselor petroliere, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

(PLx 218/2005). 

   

          5.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 

 

             La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 

membrii.   

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 

şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Sănătăţii: domnul Ervin Szekely – secretar de stat şi doamna Maria Dobrescu – 

consilier juridic, Ministerului Finanţelor Publice: domnul Corneliu Pop – şef 

serviciu, Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Dan Victor Alesandru – 

secretar de stat, Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie: 

domnul Robert Neagoe – director general,  Autorităţii Naţionale pentru Resurse 

Minerale: domnul Nicolae Opriş – preşedinte, conducerile Societăţii Comerciale 

COMPET S.A. Ploieşti şi Societăţii Comerciale PETROTRANS S.A Ploieşti. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor 

bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului. 

 Proiectul de lege are ca obiect aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor 

bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului. 

 Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 2 iunie 2005. 
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 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a prezentat proiectul de lege 

subliniind faptul că, în pofida rolului său important de unitate sanitară de interes 

public naţional, Institutul  Clinic Fundeni se confruntă cu probleme financiare 

semnificative, cel puţin în ultimii 5 ani raportând datorii semnificative, de peste 

425 miliarde lei într-un singur an. 

 De asemenea, domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că situaţia 

trebuie remediată prin introducerea unui management privat la Institutul  Clinic 

Fundeni, prin procedura concesiunii. Pentru acordarea unei asistenţe calificate în 

realizarea acestui proiect de concesiune, Ministerul Sănătăţii a ales ca partener 

de specialitate "Corporaţia Financiară Internaţională" – CFI membră a grupului 

Băncii Mondiale. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a subliniat faptul că, în baza 

contractului de concesiune, concesionarul va prelua toţi angajaţii Institutului 

Clinic Fundeni precum şi contractele colective de muncă actuale. De asemenea, 

concesionarul va putea negocia noi contracte la expirarea actualelor contracte 

colective de munca, şi, ca societate privată, va putea introduce stimulente 

financiare pentru remunerarea înaltei performanţe. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că, în ceea ce priveşte 

domeniul educaţiei şi cercetării, concesionarul va trebui să continue activităţile 

de pregătire profesională şi învăţământ medical la Institutul Clinic Fundeni în 

numele Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" şi în numele Şcolii 

de Asistenţi Medicali de la Fundeni, precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică 

medicală şi radiologică de la Institutul Clinic Fundeni, în numele Academiei 

Române de Ştiinţe Medicale şi al Departamentului de Radiobiologie şi 

Radioterapie al Ministerului Apărării Naţionale. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a precizat că, în conformitate cu 

Legea concesionărilor Guvernul putea să realizeze această măsură de redresare a 

situaţiei Institutului Clinic Fundeni, prin emiterea unei hotărâri de guvern. 

Totuşi datorită încărcăturii politice s-a dorit o reglementare specială pentru 

institut prin emiterea acestei ordonanţe de urgenţă. In continuare, domnul 

Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că dacă nu se vor respecta clauzele 
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contractului de concesiune de către operatorul privat, atunci contractul se 

reziliază de drept, şi se revine la situaţia iniţială. 

 Domnul deputat Cosmin Nicula a dorit să sublinieze faptul că este de 

acord cu forma adoptată de Senat, prin care s-a respins acest proiect de lege, din 

următoarele considerente: 

 1) nu putem să aprobăm un proiect de lege care permite concesionarea 

unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului fără să se 

cunoască numele concesionarului; 

 2) dacă operatorul privat, după încheierea contractului de concesiune va 

renunţa la serviciile nerentabile, din punct de vedere economic, însă necesare din 

punct de vedere medical. 

 In final, domnul deputat Cosmin Nicula a propus respingerea proiectului 

de lege. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că ordonanţa de urgenţă are 

unele hibe, şi anume, nu prevede dimensiunile la care se implementează 

concesiunea şi de asemenea, nu specifică numele concesionarului. 

 In consecinţă, domnul preşedinte Mihai Tudose a spus că este de acord cu 

forma Senatului, de respingere a ordonanţei de urgenţă. 

 Domnul deputat Cosmin Nicula a precizat că în cazul Institutului Clinic 

Fundeni ar trebui ca mai mulţi operatori să-şi asume responsabilitatea în ceea ce 

priveşte îndeplinirea clauzelor contractului de concesiune, iar problema 

concesionării nu este politică ci pur şi simplu, umană. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că, ar fi un 

început de drum, bun, privatizarea în sistemul de sănătate, dar această expunere 

de motive care însoţeşte textul ordonanţei de urgenţă, nu se ştie pentru cine a 

fost făcută, deoarece a fost întocmită într-o desconsiderare totală pentru comisie. 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că dacă 

numele operatorului privat este secret, deputaţilor li se cere să voteze în 

necunoştinţă de cauză.  

 In continuare domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că,  

explicaţiile domnului ministru i s-a părut că au fost făcute într-un mod arogant. 

 4



Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că, explicaţia domnului 

Secretar de Stat Ervin Szekely, că "Guvernul ar fi putut să emită o hotărâre de 

guvern fără a mai ţine cont de punctul de vedere al Parlamentului" reprezintă o 

lipsă de respect, o desconsiderare faţă de Parlamentul României. 

 In final, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că se va 

ralia punctului de vedere al colegilor de comisie care susţin respingerea acestei 

ordonanţe de urgenţă. 

 Domnul deputat Petru Lakatos a spus că, în opinia dânsului, explicaţia 

domnului Secretar de Stat Ervin Szekely, că "Guvernul ar fi putut să emită o 

hotărâre de guvern fără a mai ţine cont de punctul de vedere al Parlamentului" 

denotă sinceritatea domnului ministru şi nicidecum o lipsă de respect faţă de 

Parlamentul României. 

 De asemenea, domnul deputat Petru Lakatos a spus că, din moment ce 

operatorul va fi ales în urma unei licitaţii publice, este normal ca numele 

acestuia să fie în acest moment necunoscut. Totuşi, domnul deputat Petru 

Lakatos ar fi preferat ca, în loc de o concesionare a unor servicii publice 

desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri 

proprietate publică şi proprietate privată a statului ar fi dorit o privatizare a 

institutului. 

 In final, domnul deputat Petru Lakatos a spus că va vota pentru aprobarea 

acestei ordonanţe de urgenţă. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a afirmat că, ordonanţa de urgenţă putea 

fi formulată mult mai simplu, printr-un singur articol în care să apară sintagma 

"Se abilitează Ministerul Sănătăţii să facă concesionarea unor servicii publice 

desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri 

proprietate publică şi proprietate privată a statului ". 

 Domnul deputat Cornel Popa a dorit să precizeze faptul că, nu trebuie să 

ne speriem prea repede în legătură cu acest contract de concesiune şi de faptul că 

în acest moment nu se cunoaşte numele operatorului privat. De asemenea, 

domnul deputat Cornel Popa a spus că este normal să nu se cunoască numele 

concesionarului din moment ce acesta va fi desemnat în urma unei licitaţii 
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publice. In continuare, domnul deputat Cornel Popa a spus că va vota pentru 

aprobarea acestui proiect de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că este de acord 

că institutul ar trebui privatizat şi că într-adevăr statul este cel mai prost 

manager, însă, dacă se vorbeşte despre privatizarea în sănătate ar trebui mers, nu 

pe o lege punctuală ci pe o lege cadru (ex.: Legea nr. 31/1990 a societăţilor 

comerciale) care să stabilească criteriile pentru privatizarea în sănătate, un 

program naţional pentru privatizarea în sănătate. Şi apoi, în continuare să se vină 

punctual, prin hotărâri de guvern, pentru fiecare privatizare a institutelor 

medicale. Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că nu este 

normal să venim la Parlament cu proiecte de legi pentru  fiecare unitate 

spitalicească ce se va privatiza. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie care este punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii cu privire la relaţia dintre Institutul Clinic 

Fundeni şi bugetul statului. Şi dacă contractul de concesiune vizează o 

concesiune totală sau parţială a institutului. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că într-adevăr în acest 

moment nu se cunoaşte numele operatorului privat deoarece el va fi ştiut în urma 

licitaţiei publice şi, suspect ar fi fost dacă s-ar fi cunoscut deja numele 

concesionarului. Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a precizat că, în ceea ce 

priveşte "formularea arogantă" a explicaţiei date domnilor deputaţi, dânsul 

consideră că s-a interpretat în mod greşit acest lucru, iar intenţia dânsului a fost 

să fie sincer cu domnii deputaţi şi nu arogant, considerând în continuare că 

trebuie să se ia o decizie politică în legătură cu Institutul Clinic Fundeni, şi 

nicidecum o rezolvare punctuală, pe baza Legii concesiunii şi prin emiterea unei 

simple hotărâri de guvern. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că în caietul de sarcini sunt 

evidenţiate multe garanţii, obligaţii asumate de viitorul concesionar. In ceea ce 

priveşte, formularea unui singur articol pentru ordonanţa de urgenţă, domnul 

Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că într-adevăr ar fi fost de ajuns însă, s-a 

dorit să se evidenţieze şi garanţiile precum şi explicaţiile necesare pentru 
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împuternicirea Ministerului Sănătăţii ca să procedeze la concesiunea acestui 

institut. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că există deja o lege cadru, 

şi anume Legea concesiunii şi Guvernul putea emite doar o hotărâre de guvern 

cu privire la Institutul Clinic Fundeni, însă Guvernul nu a dorit să meargă pe 

calea dreptului comun. In ceea ce priveşte contractul cu Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, operatorul privat are posibilitatea să apeleze şi la Casa 

Naţională dar şi la un sistem de co-plată, deoarece pe lângă plata CNAS şi 

pacienţii pot contribui la acoperirea cheltuielilor, într-o anumită măsură. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie de ce trebuie să se apeleze 

la concesionare şi nu se fac doar externalizări a anumitor servicii din cadrul 

institutului. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a dorit să ştie în ce măsură proiectul 

de lege îi asigură pe membrii comisiei de necesitatea acestei concesionări. In 

continuare, domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a afirmat că ordonanţa de 

urgenţă are unele puncte slabe şi ar trebui să fie introduse în textul său unele 

explicaţii cuprinse în expunerea de motive, cu privire la garanţiile 

concesionarului. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că este mirat că 

tocmai un secretar de stat din Ministerul Sănătăţii să spună că managementul la 

Institutul Clinic Fundeni este defectuos, că există datorii de 425 miliarde lei 

datorită proastei administrări a institutului. Dacă este într-adevăr de vină 

managementul institutului atunci ar trebui schimbată toată echipa de conducere. 

De asemenea, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că este de 

neînţeles de ce trebuie concesionate şi terenurile institutului. 

 In final, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a precizat vă va 

vota împotriva proiectului de lege. 

 Domnul Secretar de Stat Ervin Szekely a spus că doar a afirmat că statul, 

în general, este un prost manager în raport cu un operator privat. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu 7 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă ca 

proiectul de lege să fie aprobat, în forma prezentată de Guvern. 

 

  

 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 

 Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr. 64/1995 privind 

procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, în vederea 

înlăturării disfuncţionalităţilor ce rezultă din modul de reglementare actual al 

procedurii de reorganizare judiciară şi faliment. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 iunie 2005. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât  cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă ca 

proiectul de lege să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 

 

  

 La punctele 3 şi 4 ale ordinei de zi şedinţa Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii. 

 La dezbaterea proiectelor de legi din totalul de 23 membri ai Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi 23 deputaţi iar 

din totalul de 23 membri ai Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 

23. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai 

Tudose şi Dan Ioan Popescu. 

  

 La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea în fond a 

proiectului de Lege privind reglementarea unor măsuri pentru complexele 

energetice.  
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 26 mai 2005. 

  La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 

            - Avizul nr. 409/21.04.2005 al Consiliului Legislativ; 

  - Avizul nr. PLx 209/16.06.2005 al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

 Domnul director general Robert Neagoe a prezentat proiectul de lege 

arătând necesitatea adoptării sale. Domnul director general Robert Neagoe a 

spus că proiectul de lege vizează stingerea datoriilor complexelor energetice, 

respectiv Societatea Comercială "Complexul  Energetic Rovinari" – S.A., 

Societatea Comercială "Complexul  Energetic Turceni" – S.A. şi Societatea 

Comercială "Complexul  Energetic Craiova" – S.A. şi ale Societăţii Naţionale a 

Lignitului "Oltenia" S.A. prin compensarea în acţiuni a creanţelor Societăţii 

pentru Închiderea – Conservarea Minelor – S.A. asupra acestora, urmând ca 

acţiunile să fie valorificate de către Ministerul Economiei prin Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

 In continuare, domnul director general Robert Neagoe a spus că  

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie în ce a 

constat şi cum s-au format aceste creanţe pe parcursul timpului. 

 Domnul director general Robert Neagoe a spus că, în anul 2004 s-au 

înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 103, Societatea Comercială "Complexul  

Energetic Rovinari" – S.A., Societatea Comercială "Complexul  Energetic 

Turceni" – S.A. şi Societatea Comercială "Complexul  Energetic Craiova" – S.A. 

prin reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice "Termoelectrica" – S.A. şi a Companiei Naţionale a Lignitului 

"Oltenia" S.A. Târgu Jiu. Cele trei complexe energetice înfiinţate avea fiecare ca 

obiect principal de activitate producerea energiei electrice şi termice pe bază de 

lignit şi exploatarea minelor şi carierelor de lignit. Domnul director general 

Robert Neagoe a precizat că datoriile celor trei complexe energetice către 

Companiei Naţionale a Lignitului "Oltenia" S.A. Târgu Jiu provin din cărbunele 

livrat şi neachitat de termocentralele respective.  
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 De asemenea, domnul director general Robert Neagoe a spus că, deoarece 

cele 3 complexe energetice nu-şi pot achita datoriile către Societatea pentru 

Închiderea – Conservarea Minelor – S.A. Târgu Jiu ( fosta Companie Naţională a 

Lignitului "Oltenia" S.A. Târgu Jiu), prin acest proiect de lege se creează 

mecanismul de transformare a datoriilor în acţiuni care vor fi valorificate de 

Ministerul Economiei şi Comerţului prin Oficiul Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie. De asemenea, sumele rezultate vor fi virate către 

Societatea pentru Închiderea – Conservarea Minelor – S.A. Târgu Jiu care le va 

utiliza pentru plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului. In final, 

domnul director general Robert Neagoe a spus că în vederea privatizării a fost 

deja angajat un consultant pentru complexele Turceni şi Rovinari. 

 Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a dorit să ştie care este diferenţa 

dintre Ordonanţa 20, care a fost abrogată,  şi acest proiect de lege. De asemenea, 

domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a spus că datoriile trebuiau compensate 

până acum şi a subliniat faptul că, este necesar să se creeze mecanismul prin care 

să se ofere posibilitatea majorării capitalului social al Societăţii Naţionale a 

Lignitului "Oltenia" S.A. şi al complexelor energetice, prin emiterea de acţiuni 

noi, prin compensarea în acţiuni a creanţelor Societăţii pentru Închiderea – 

Conservarea Minelor – S.A. Târgu Jiu, în conformitate cu prevederile art. 210 

alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată. 

 Domnul director general Robert Neagoe a spus că, prin acest proiect de 

lege se doreşte o derogare de la dispoziţiile Legii nr. 137/2002 privind unele 

măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, 

deoarece în proiectul de lege nu se prevăd modalităţi diminuarea participaţiei 

statului. 

 In continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. 

       Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţie.  

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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În urma dezbaterii, Comisiile pentru politică economică, reformă şi 

privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii,  au hotărât cu unanimitate de 

voturi din cei prezenţi ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licenţiat al 

sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru 

consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere să 

fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu 

amendamente. 

 

 

 

 La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de 

transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului 

concurenţial privind transportul produselor petroliere.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 iunie 2005. 

  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

            - Avizul nr. 475/05.05.2005 al Consiliului Legislativ; 

  - Avizul nr. 273/15.06.2005 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

  

 Proiectul de lege are ca obiect desemnarea operatorului licenţiat al 

sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi, totodată, 

consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere. 

       Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţie.  

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Reprezentantul S.C. CONPET S.A. – domnul director general Liviu Ilaşi - 

a făcut unele precizări cu privire la obiectul acestui proiect de lege. 

 Domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, conductele magistrale de 

transport al resurselor minerale (ţiţei, condensat, etan şi gaze naturale) şi al 
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produselor petroliere, se află în proprietatea publică a statului şi constituie trei 

mari sisteme de transport: 

 1. sistemul de transport al ţiţeiului, condensatului şi etanului; 

 2. sistemul de transport al gazelor naturale; 

 3. sistemul de transport al produselor petroliere. 

 Domnul director general Liviu Ilaşi a precizat că, pentru sistemul de 

transport ţiţei, condensat şi etan a fost desemnat "operator licenţiat" societatea 

comercială CONPET S.A. Ploieşti care a încheiat Acord Petrolier pentru 

concesionarea acestui sistem, acord în baza căruia are dreptul să opereze 

sistemul şi obligaţia de a plăti redevenţa către stat. In continuare, domnul 

director general Liviu Ilaşi a spus că, contractul de concesionare a fost încheiat 

între autoritatea competentă ANRM (Autoritatea Naţională pentru Resurse 

Minerale) şi S.C. CONPET S.A., în anul 2002. In ceea ce priveşte sistemul de 

transport gaze naturale, a fost desemnat "operator licenţiat" S.N.T.G.N. 

"TRANSGAZ" Mediaş care a încheiat Acord de Concesiune pentru 

concesionarea acestui sistem, acord în baza căruia are dreptul să opereze 

sistemul şi obligaţia de a plăti redevenţa către stat. Acordul de Concesiune a fost 

încheiat de autoritatea competentă ANRGN (Autoritatea Naţională de 

Reglementare în domeniul Gazelor Naturale) şi SNTGN – "TRANSGAZ" S.A. 

Mediaş, în anul 2002. 

 In continuare, domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, pentru 

sistemul de transport produse petroliere nu a existat un operator licenţiat, acest 

sistem fiind operat de S.C. PETROTRANS S.A Ploieşti care a fost încorporată 

în SNP PETROM şi ulterior, prin divizare parţială, externalizată din SNP 

PETROM ca persoană juridică distinctă S.C. PETROTRANS S.A. De asemenea, 

domnul director general Liviu Ilaşi a precizat că, acest sistem a fost operat fără 

existenţa unui contract de concesiune, deci fără obligaţia de plată a redevenţei, în 

virtutea unei activităţi tradiţionale, de peste 40 de ani, desfăşurate de fostul 

I.T.L.P.P. şi actuala PETROTRANS S.A.  

 De asemenea domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, referitor la 

statutul juridic al activităţii de operare al acestor sisteme, acesta este următorul: 
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- transportul ţiţeiului, condensatului, etanului şi gazelor naturale 

(resurse minerale) are regim de monopol al statului, desfăşurându-se 

în baza Legii Petrolului nr. 238/2004 Cap. III, Secţiunea a II-a, ca un 

serviciu public de interes naţional şi importanţă strategică; 

- transportul produselor petroliere, este o activitate plasată în mediul 

concurenţial deschis şi este realizată prin mijloace auto, pe calea 

ferată sau prin conducte, de firme cu capital de stat, privat sau mixt.  

 Domnul director general Liviu Ilaşi a precizat că, între transportul 

ţiţeiului, condensatului, etanului şi gazelor naturale şi transportul produselor 

petroliere există diferenţe esenţiale atât din punct de vedere al regimului juridic 

cât şi al abordării practice. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2004 

aprobată prin Legea nr. 168/2004 s-a dispus preluarea activităţii de transport al 

produselor petroliere prin conducte de către S.C. CONPET S.A. Ploieşti şi 

includerea operării sistemului de transport prin conducte petroliere într-un act 

adiţional la Acordul Petrolier pentru transportul ţiţeiului. 

 In continuare, domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, în ceea ce 

priveşte concesionarea acestui sistem de către S.C. CONPET S.A. Ploieşti acest 

lucru nu s-a realizat deoarece, pe de o parte produsele petroliere nu sunt resurse 

minerale şi nu intră sub autoritatea ANRM,  iar pe de altă parte, S.C. CONPET 

S.A. Ploieşti este operatorul sistemului de transport ţiţei, condensat şi etan. In 

această situaţie nu a putut fi încheiat actul adiţional la Acordul Petrolier pentru 

concesionarea sistemului de transport produse petroliere. 

 In final, domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, imposibilitatea de a 

concesiona sistemul de transport al produselor petroliere a condus la inoperarea 

sistemului şi la pierderi mari din partea S.C. CONPET S.A. Ploieşti (cheltuieli 

de personal, pază, întreţinere, etc.) şi, din partea statului, la neîncasarea 

redevenţei. 

 Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a dorit o explicaţie în legătură cu 

afirmaţia domnului director general Liviu Ilaşi, că în acest moment nu există 

mediu concurenţial în domeniul transportului produselor petroliere. De 

asemenea, domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a întrebat de ce CONPET-ul 
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doreşte ca societatea PETROTRANS să redevină operator licenţiat al sistemului 

de transport prin conducte al produselor petroliere din moment ce societatea 

CONPET dispune de oameni experimentaţi şi mijloace specializate pentru o 

asemenea activitate de transport. 

 Domnul director general Liviu Ilaşi a spus că în prezent societatea 

CONPET înregistrează pierderi, de ordinul zecilor de miliarde, datorită 

imposibilităţii de a opera sistemul de transport prin conducte al produselor 

petroliere. Acest lucru se datorează imposibilităţii încheierii contractului de 

concesiune, în condiţiile Ordonanţei de Guvernului nr. 35/2004. 

 De asemenea, domnul director general Liviu Ilaşi a precizat că specialiştii 

se află la PETROTRANS, care în acest moment se găseşte într-o situaţie dificilă, 

fiind lipsită de mijloacele de realizare a obiectului său de activitate. 

 Domnul deputat Ioan Bivolaru a întrebat unde a dispărut monopolul de 

stat şi sub ce formă se realizează mediul concurenţial. 

 Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a precizat faptul că există un singur 

sistem de conducte, şi prin urmare, monopolul este legat de acest sistem, şi 

nicidecum de numărul operatorilor licenţiaţi. De asemenea, domnul preşedinte 

Dan Ioan Popescu a spus că, practic, prin acordarea licenţei de operare societăţii 

PETROTRANS se realizează transformarea unui monopol de stat într-un 

monopol privat. 

          Domnul director general Liviu Ilaşi a spus că, în acest moment, societatea 

CONPET nu dispune de logistica necesară acestui tip de activitate şi nici nu are 

oameni specializaţi pentru o asemenea activitate. 

 Domnul deputat Ioan Bivolaru a subliniat faptul că, din afirmaţiile făcute 

de conducerea CONPET se desprinde concluzia că, dintr-un monopol ilegal 

existent până acum la CONPET se va trece la un monopol legal la 

PETROTRANS. 

 Domnul secretar de stat Dan Victor Alesandru a spus că se va numi un 

operator licenţiat în urma unei licitaţii publice. 

 Domnul deputat Iulian Iancu a spus că nu înţelege de ce este trecută în 

textul ordonanţei numele societăţii PETROTRANS ca viitoare câştigătoare a 
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licitaţiei, ca viitor operator licenţiat, din moment ce va fi o licitaţie publică, şi 

deci, nu se şti cine va câştiga licitaţia. 

 Domnul deputat Wiliam Brânză a spus că este de acord cu poziţia 

conducerii CONPET de a se reveni la situaţia iniţială, dinainte de a se emite 

Ordonanţa Guvernului nr. 35/2004. In consecinţă, dânsul va vota pentru 

aprobarea acestui proiect de lege. 

 Domnul vicepreşedinte Cristi Boureanu a dorit să sublinieze faptul că, 

trebuie să se decidă dacă este oportună privatizarea societăţii PETROTRANS. 

 Domnul deputat Romeo Hanganu a dorit să precizeze că dacă CONPET 

doreşte să se revină la situaţia iniţială, dinainte de emiterea Ordonanţei 

Guvernului nr. 35/2004, nu vede unde este problema. 

 Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu a dorit să ştie cum a fost folosit 

sistemul de conducte în anul 2004, de către CONPET. 

 Domnul director general Liviu Ilaşi a spus că în 2004 s-a realizat o 

activitate de transport de aproximativ 4%   prin acest sistem de transport prin 

conducte. Astfel, din transportul prin conducte s-a realizat un venit de 14,6 

miliarde lei şi o cheltuială de 237,9 miliarde de lei. 

 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a întrebat ce fel de viitor 

va mai avea societatea CONPET dacă i se va lua acest tip de activitate şi i se va 

da societăţii PETROTRANS. 

 Domnul director general Liviu Ilaşi a spus că dacă i se va lua societăţii 

CONPET activitatea de transport prin conducte, societatea nu va mai avea 

pierderi şi oricum va rămâne o societate viabilă. 

 Reprezentantul societăţii PETROTRANS a dorit să sublinieze faptul că în 

acest moment societatea are foarte multe datorii, fiind într-o situaţie dificilă. De 

asemenea, a precizat că datorită furturilor din conducte s-au înregistrat 

majoritatea datoriilor societăţii. Totuşi, Ministerul Economiei şi Comerţului va 

găsi o soluţie pentru redresarea societăţii care va beneficia, în viitorul apropiat, 

de o gură de oxigen, sub forma unui împrumut în valoare de 10 milioane euro. 

 Domnul director general Octavian Natu a precizat faptul că societatea 

PETROTRANS dispune de un număr de 1000 specialişti de mare clasă care 
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doresc să aibă şansa de a munci. In continuare, domnul director general Octavian 

Natu a spus că se va întâlni chiar astăzi cu ministrul Şereş pentru a analiza 

oportunitatea ca PETROTRANS să devină operator licenţiat pentru transportul 

prin conducte a produselor petroliere. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus respingerea proiectului de 

lege. 

 Domnul vicepreşedinte Aurel Vainer a propus amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege. 

În urma dezbaterii, Comisiile au hotărât cu 35 de voturi pentru şi 9 voturi 

împotrivă ca proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2005 pentru desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de 

transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului 

concurenţial privind transportul produselor petroliere să fie supus spre dezbatere 

şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamente admise şi 

amendamente respinse. 

 

 

 

 

Miercuri, 22 iunie 2005 

 

1. Audierea candidaţilor în vederea numirii vicepreşedinţilor şi a unui 

membru la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.                                                              

          2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

  

Şedinţa Comisiilor: Economică şi Pentru Buget, Finanţe şi Bănci din 

cadrul Senatului, precum şi a Comisiilor: Economică, pentru Reformă şi 

Privatizare şi Pentru Buget,  Finanţe şi Bănci din cadrul Camerei Deputaţilor s-a 

ţinut în ziua de 22 iunie 2005. 

 Candidaţii au prezentat curriculum vitae şi au răspuns întrebărilor 

formulate de către membrii Comisiilor de specialitate, abilitate în acest sens. 
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 Candidatura domnul Cristian Traian Ionescu a fost respinsă cu 4 voturi 

pentru şi 3 abţineri. 

 In urma audierilor, cu unanimitate de voturi, Comisiile reunite au propus 

Plenului Parlamentului nominalizarea domnului Paul Gabriel Miclăuş şi 

doamnei Dorina Teodora Mihăilescu, pentru funcţiile de vicepreşedinţi, pentru 

un mandat de 5 ani. 

 De asemenea, cu unanimitate de voturi,  doamna Eugenia Carmen Bichiş 

a fost numită comisar, pentru un mandat de 5 ani,  pe postul rămas vacant în 

urma numirii domnului Paul Gabriel Miclăuş pe postul de vicepreşedinte. 

 

  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula   
  
                         Consilier parlamentar 
                    Alina Hodivoianu
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