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 Marţi, 10 mai 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

 1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2005 pentru 
ratificarea Acordului de compensare între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Banat" 
– S.A. şi "Electrica Dobrogea" – S.A., semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în 
legătură cu garanţia parţială de risc acordată de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea acordurilor care compun garanţia 
parţială de risc, Camera Deputaţilor Cameră decizională (PLx 163/2005). 
   
  2. 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 

Economiei şi Comerţului: domnul Victor Alesandru –secretar de stat, domnul 

Robert Neagoe – director general, S.C. Electrica S.A.: domnul Doru Voicu – 

director.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 
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 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului de compensare 

între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind 

Proiectul de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare 

a energiei electrice "Electrica Banat" – S.A. şi "Electrica Dobrogea" – S.A., 

semnat la Bucureşti la 20 aprilie 2005, în legătură cu garanţia parţială de risc 

acordată de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi aprobarea 

acordurilor care compun garanţia parţială de risc.  

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a prezentat 

proiectul de lege arătând necesitatea aprobării sale. De asemenea, reprezentantul 

Ministerului Economiei şi Comerţului a precizat că printre condiţiile precedente 

agreate cu investitorul Enel Sp.A. se numără şi Garanţia parţială de risc acordată 

de BIRD, pentru acoperirea anumitor riscuri de reglementare în sectorul 

energetic, care ar putea afecta veniturile celor două societăţi comerciale de 

distribuţie şi furnizare a energiei electrice. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a dorit să sublinieze 

faptul că, mecanismul privind acoperirea riscurilor de reglementare specifice în 

sectorul distribuţiei şi furnizării de energie electrică a fost propus investitorului 

Enel SpA., deoarece acesta luase în calcul în oferta sa un risc de reglementare 

relativ mare, care conducea la creşterea indicatorului numit "Rată de Recuperare 

Reglementată" la un nivel de peste 14% şi respectiv 12% în primele două 

perioade de reglementare. Astfel, asemenea valori ar fi dus la inflatarea tarifelor 

la consumatori, fiind în detrimentul dezvoltării economice generale. In 

continuare, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a făcut 

precizarea că, pentru a prezerva preţul din oferta Enel SpA.,  dar scăzând 

indicatorul "Rată de Recuperare Reglementată" la valori rezonabile (12%, 

respectiv 10%) a fost necesară eliminarea parţială a riscului de reglementare 

perceput de Enel SpA., prin oferirea unei garanţii parţiale de risc de 

reglementare. 
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 Domnul deputat Aurel Vainer a dorit să ştie în cât timp se va încheia 

protocolul dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi 

Comerţului cu privire la asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate în 

conformitate cu prevederile Acordului de sprijin guvernamental. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a spus că protocolul  

s-a încheiat deja. 

 Domnul deputat Gabriel Sandu a dorit să ştie dacă privatizarea s-a 

efectuat şi dacă s-au făcut toate plăţile. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului a precizat faptul că 

privatizarea a avut loc iar garanţia parţială a riscului de reglementare este un 

mecanism prin care se urmăreşte respectarea politicii de reglementare asumată 

de vânzător prin contractul de privatizare.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus votului membrilor comisiei 

ordonanţa de urgenţă, pe articole. 

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată de 

guvern. 

 

 La punctul 2 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii 

comisiei, domnul deputat Aurel Vainer a propus ca pentru săptămâna viitoare să 

fie invitaţi la comisie reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică. 

 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului deputat Aurel Vainer. 

 Domnul preşedinte Mihai Tudose le-a prezentat domnilor deputaţi punctul 

de vedere primit din partea Guvernului cu privire la proiectul Legii privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. 

 De asemenea, domnul preşedinte Mihai Tudose  le-a propus membrilor 

comisiei pentru săptămâna viitoare realizarea unei şedinţe comune cu Comisia 

pentru industrii şi servicii, în vederea dezbaterii Legii privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.  

 In unanimitate a fost aprobată propunerea domnului preşedinte Mihai 

Tudose. 
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 Miercuri, 11 mai 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

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

membrii.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

La primul punct al ordinei de zi, dezbaterea şi studiul Legii privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, membrii comisiei au 

analizat textul proiectului de lege în vederea aducerii de modificări, în 

conformitate cu noile cerinţe impuse de noua Lege cadru a cooperaţiei, publicată 

deja în Monitorul Oficial al României. 

 

Joi, 12 mai 2005 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

  1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei meşteşugăreşti (PL 197/1998). 

            2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

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

membrii.   

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

La primul punct al ordinei de zi, dezbaterea şi studiul Legii privind 

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, membrii comisiei au 

analizat textul proiectului de lege în vederea aducerii de modificări, în 

conformitate cu noile cerinţe impuse de noua Lege cadru a cooperaţiei, publicată 

deja în Monitorul Oficial al României. 
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  PREŞEDINTE, 
     Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula    
                             Expert parlamentar 
                      Alina Hodivoianu
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