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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor  comisiei din  15 şi 16 iunie  2005 

 
Şedinţa comisiei din 16 iunie 2005  
 
La şedinţă au participat toţi membrii comisiei. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valer Dorneanu – preşedintele 

comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost adoptată, în unanimitate, în următoarea 

formulă :  

1. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada  6 iunie  – 10  iunie a.c. 
2. Audierea domnului Ştefan Cosmeanu – Preşedintele Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale. 
3. Prezentarea situaţiilor deosebite din teritoriu. 
4. Repartizarea membrilor comisiei la audienţele din săptămâna                   

20 - 24 iunie a.c. 
5. Diverse. 
6. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
 
 
Înainte de dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul                   

expert  Gheorghe Marin a prezentat plenului comisiei Referatul privind aspectele sesizate în 

memoriul adresat comisiei de către Societatea Comercială „Pestom” S.A. Constanţa.                    

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, în unanimitate, audierea directorului general al acestei 

societăţi, stabilind ca audierea să se desfăşoare într-una din şedinţe comisiei de săptămâna 

viitoare. 
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La primul punct al ordinei de zi, au fost analizate aspectele sesizate  în dosarele 

intrate la comisie în perioada 6 – 10 iunie a.c. În unanimitate, plenul  a fost de acord cu 

propunerile promovate de secretariatul tehnic al comisiei,   privind modul de cercetare                   

a aspectelor sesizate în memorii,  respectiv solicitarea punctului de vedere al  autorităţilor 

competente cu analiza pe fond a problemelor reclamate, informaţii în funcţie de care comisia            

va aprecia asupra  etapelor ulterioare ale anchetei. 

 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, plenul comisiei a procedat la audierea 

domnului Ştefan Cosmeanu – Preşedintele  Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Gazelor Naturale, în legătură cu situaţia determinată de                   

introducerea abonamentului şi   de creşterea preţului la gazul metan. 

Cu această ocazie, domnul Ştefan Cosmeanu a prezentat motivele care au stat la 

baza introducerii abonamentului şi a majorării preţului  la gazul metan.                   

Membrii comisiei au semnalat unele inadvertenţe care vizează : nivelul exagerat al 

abonamentului, ce depăşeşte factura şi care este de trei ori mai mare comparativ cu cel din 

Ungaria sau din Italia ; stabilirea  unor tranşe de consum şi a unor nivele valorice mult prea mari 

ale abonamentului la gazul metan ;  introducerea costului de dezvoltare în preţul abonamentului.  

De asemenea, s-a semnalat şi faptul că abonamentul  la gazul metan  a fost 

introdus în condiţiile în care nu există nici un angajament scris în documentele semnate                

cu Uniunea Europeană sau cu alte organisme internaţionale, privind introducerea   

abonamentului.  Discuţiile au avut în vedere şi evoluţia ulterioară a preţului gazului metan, până 

la 1 ianuarie 2007,  precum şi eventuala posibilitate a reintroducerii abonamentului. 

Dialogul a urmărit, totodată, şi interesul privind măsurile suplimentare de sprijin 

pentru populaţie, precum şi cele privind creşterea calităţii serviciilor prestate. 

 Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor 

Naturale a oferit explicaţiile solicitate şi a precizat că va analiza aspectele semnalate, în cadrul 

instituţiei pe care o conduce. 
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Cu privire la asigurarea audienţelor la comisie, în perioada                    

20 – 24 iunie a.c., plenul a luat act de ofertele următorilor deputaţi : 

- domnul deputat Horea Dorin Uioreanu, pentru  marţi 21 iunie a.c. ; 

- domnul deputat Ilie Merce,                      pentru miercuri 22 iunie a.c ; 

- domnul deputat Mircea Costache,           pentru joi 23 iunie a.c. 

 

Nemaifiind alte probleme, domnul preşedinte Valer Dorneanu a declarat şedinţa 

închisă. 

 

Pe 15 iunie a.c., membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea pe cele patru 

subcomisii de lucru, procedând la analiza dosarelor primite la comisie şi hotărând asupra 

modului de soluţionare a  aspectelor sesizate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E,    
  

                                      Valer  Dorneanu       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


