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  Din totalul de 28 membri ai Comisiei au participat la şedinţă 26, 2 
absenţi. 
  Sedinţa a fost condusă de preşedintele Comisiei, deputatul Iuliu Vida. 
  Membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea spre avizare, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul 
pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. 
 2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/1998 pentru 
finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit. 
 3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
 
  La primul punct al ordinei de zi au fost invitaţi şi au participat pentru 
susţinerea proiectului de Lege, ministrul transporturilor şi preşedintele S.N.C.F.R. 
  Ministrul transporturilor, domnul Traian Băsescu a făcut o expunere 
asupra emiterii acestei Ordonanţe de Urgenţă, motivând necesitatea restructurării 
sistemului feroviar, astfel că de la 220 mii salariaţi în anul 1991 s-a ajuns la 102 mii 
în anul 1999, privatizarea antreprizelor, scoaterea din S.N.C.F.R. a R. A. Metrou 
Bucureşti şi a Intreprinderii de Reparaţii Material Rulant, descreşterea numărului de 
salariaţi în principal prin pensionare fără angajare în loc, contabilitate independentă a 
tuturor secţilor de exploatare, crearea celor 5  companii, după cum urmează: 

1. C.F.R Călători- subvenţionată la tarife 
2. Societatea Naţională de Transport Mărfuri- nesubvenţionată 
3. C.F.R- infrastructură- nesubsenţionată 
4. Societatea de Mangement Feroviar- nesubvenţionată 
5. Societatea de Administrare Active Feroviare, care gestionează  excedentul 

de active rezultat din divizarea S.N.C.F.R.  
                              Emiterea Ordonanţei de Urgenţă nr.12/1998 a fost necesară 
deoarece S.N.C.F.R era în imposibilitate de plăţi, excedentul de active generând 
blocaj financiar, iar subvenţia nu acoperă necesarul pentru transport călători. 
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   Deputaţii Francisc Pecsi, Leonard Cazan, Mircea Coşea şi Iuliu 
Vida au formulat o serie de întrebări referitoare la: deschiderea unor noi puncte de 
frontieră, altele decât cele existente; care este diferenţa în relaţia cu bugetul înainte 
şi după restructurarea S.N.C.F.R; cum au fost împărţite datoriile S.N.C.F.R.; numărul 
de personal şi dotarea  Societăţii de Management Feroviar; dacă s-a făcut o 
evaluare a personalului necesar; dacă există un sistem de compatibilitatea cu 
sistemul bancar; slaba fundamentare a regularizării datoriilor trecute de cca.500 
mil.dolari 
 
   Ministrul transporturilor a formulat răspunsuri la întrebările puse, 
arătând că: 
 - în conceptul de dezvoltare trafic feroviar internaţional are prioritate ridicarea 
standardelor infrastructurii existente pe coridoarele pan europene 4 şi 9, după care 
urmează deschiderii altor puncte de frontieră- dacă va exista trafic pentru acestea; 
 - diferenţele:   - înainte de restructurare- S.N.C.F.R. primea o brumă de 
subvenţie la infrastructură; 

  - în prezent situaţia este radical schimbată, astfel: 
                    . compania mărfuri – îşi plăteşte dările; 

                                        . compania călători – are relaţii cu bugetul ,subvenţia 
                                          fiind dependentă de tariful la călători. Compania de                            
                                          călători plăteşte din subvenţie taxele pe intrastructură, 
                                          reparaţii şi modernizări la material rulant, industria de                     
                                          reparaţii pentru modernizarea vagoanelor. 
                                          Din subvenţie nu se alocă nici un ban în forţa de            
                                          muncă.  

                               În acest moment nici o companie nu este datoare la  
                                         stat. 
 
            -  nu au fost împărţite datoriile, S.N.C.F.R., nu s-a desfiinţat, gestionează 
creanţele şi debitele către stat şi furnizori. 
            -   Societatea de Management Feroviar numără 2200 persoane, prestează 
servicii şi pentru terţi. 
             -  relaţiile cu mediul economic din România sunt bune, rulajul zilnic de 
încasări şi plăţi este de cca.25 miliarde lei. 
              -   legat de regularizarea celor 500 mil.dolari- soluţia a fost deliberată, s-au 
avut în vedere directivele Uniunii Europene care prevăd ca statul să preia datoria 
Căilor Ferate.  
  Preşedintele Comisiei a consultat deputaţii prezenţi dacă rîspunsurile 
date au fost satisfăcătoare şi a supus la vot avizarea acestui proiect de Lege. Cei 
prezenţi au votat în unanimitate avizul ce va fi  remis Comisiei sesizate în fond. 
 
  La punctul 2 al ordinei de zi, dezbaterea spre avizare în fond a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.54/1998 pentru 
finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, au participat ca invitaţi, 
reprezentaţii  Fondului Proprietăţii de Stat- secretar de stat Victor Eros şi director 
general Corneliu Mândrescu; S.I.F.Banat Crişania- Ioan Cuzman; S.I.F. Transilvania- 
Mihai Fercală; S.I.F. Muntenia- Teodor Mihăilescu ; S.I.F. Oltenia. 
Nu s-a prezentat reprezentantul S.I.F. Moldova. 
 
  In cadrul discuţiilor generale, deputatul Traian Rânja, Leonard Cazan, 
Alexandru Albu, Gheorghe Ionescu , Corneliu Ruse, Florian Serac, Nicolae Bud, 
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Radu Cojocaru au formulat întrebări referitoare, în principal  la: situaţia acţiunii de 
regularizare şi compensare, ce s-a urmărit prin introducerea în Ordonanţă a art. 1(2) 
şi a art. 4(1) lit. a, dacă a avut loc o consultare între reprezentanţii F.P.S. şi ai S.I.F.-
urilor în elaborarea Ordonanţei. 
     Răspunsurile primite au fost satisfăcătoare. Printre altele s-a arătat că: 
regularizarea se face pe sold, situaţia la zi fiind: 
          - din regularizare   conf.Legii 55    F.P.S. are de primit  617 miliarde lei 
          - din compensare     conf.Legii 50    F.P.S. are de dat      580 miliarde lei 
                                                                              sold:              37 miliarde lei 
 
  Situaţia pe S.I.F. se prezintă astfel: 
   - S.I.F. Banat Crişana   de dat  37 miliarde lei 
   - S.I.F. Moldova      de primit                32 miliarde lei 
   - S.I.F. Transilvania                0 
   - S.I.F. Muntenia      de primit                48 miliarde lei 
   - S.I.F. Oltenia     0 
acţiunea fiind în derulare, regularizarea se va termina în funcţie de negocieri 
  
  Reprezentanţii Societăţilor Financiare de Investiţii prezenţi au prezentat 
situaţiile apreciind că prezentarea făcută de reprezentantul F.P.S. este corectă, 
termenul trebuie corelat şi cu alte acte normative pentru încheierea procesului 
  
   După discuţiile generale, s-a trecut la dezbaterea pe articole. Au 
fost amendate articolele l(1); 2; 4(1) lit.a)- amendamente ce se regăsesc în Raportul 
ce va fi înaintat spre adoptare Plenului Camerei- aşa după cum a hotărât Comisia cu 
unanimitate de voturi. 
   De asemenea va fi înlocuit din textul Ordonanţei “Ministerul 
Privatizării “ cu “Agenţia Naţională de Dezvoltare“ conf.Ordonanţei Guvernului 
nr.56/1998. 
 
 
 
   
  PRESEDINTE, 
 
    IULIU VIDA                         SECRETAR, 
 
              LEONARD CAZAN 
 
 
 
                                       Experţi parlamentari: 
 
                            Tudor Elena 
                            Condeescu Stefan 


