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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii  
            si servicii 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din 05.03.1997 

 
 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu declară deschise lucrările şedinţei comisiei si propune spre 
aprobare ordinea de zi: 

1. Aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei. 
2. Informarea privind situaţia industriei siderurgice din Románia si propuneri de îmbunătăţire 
a activităţii acestuia. 
3. Diverse. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu spune că la comisiei a venit o lege în procedură de urgenţă si 
propune: 

- punctul 2 să devină punctul 1; 
- la punctul 2 se propune discutarea pe fond privind Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului privind 
Se aprobă această ordine de zi. 
De la şedinţă lipsesc dl.dep.Traian Băsescu – gr.parlam.USD-PD, dl.dep. Drumen Constantin 

– gr.parlam. PNT-CD-CE si dl.dep.Nica Dan – gr.parlam. PDSR. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu dă cuvántul domnului ministru Buruiană pentru a informa cu 

situaţia siderurgică a ţării. 
Dl.ministru Buruiană – precizează că Guvernul si ministerul: 
- promovează sistemul energetic; 
- înţelege situaţia actuală; 
- subvenţii numai unde sunt necesare; 
- preţurile sunt la nivel mondial, dar realiste; 
- să se perfecţioneze manageriatul; 
- iniţierea unui studiu de consultanţă pentru a se face în profunzime si 

fără interese; 
- Min.Industriei si Comerţului va continua adáncirea preocupării în 

domeniul siderurgiei, dar cu motivaţie, realism si onestitate; 
- acordurile cu U.E. se vor face cunoscute unităţilor economice privind 

orientarea si strategia siderurgică; 
- unităţile nu s-au adaptat noilor condiţii impuse de U.E. si de concurenţă 

în sine; 
- se vor favoriza produsele cu culoare adaugată mare; 
- au fost nişte deficienţe în sisitem si anume: preţul intern era mic, nu se 

face export mare sau era la export cu preţ mic; 
- unităţile trebuie revigorate; patronatul de ramură să-şi facă datoria, să 

gándească restructurările, strategia, etc.; 
- legislaţia se va îmbunătăţi pentru a deveni rentabilă siderurgia; 
- nu se doreşte îndatorarea Romániei, ci atragerea de investiţii directe. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu - deci nu se urmăreşte lichidarea ci sprijinirea pentru 

redresare, mărirea prelucrabilităţii si export de produse siderurgice prelucrate. 
Nicolae Dumitru - Sidex Galaţi – 7 ţări din lume produc 90% din producţia siderurgică. Deci 

este o productie strategică. Suntem rentabili de la 10,5 mii tone/zi. Ciclul de fabricaţie este de 6 luni de zile. 
Combinatul este modulat. Dacă se impune închiderea unor module, se pot face. Avem studii de 
modernizare, avem comenzi si cheltuieli pentru retehnologizare de 1,5 miliarde $. Combinatul se poate 
moderniza cu resurse proprii, dar în timp. 

 90% din materiile prime sunt din import. Pentru aceasta se face export cu 50 – 50%. Dăm 
mult pe materii prime, curent. 

Partea financiară este deficitară. In 1989 combinatul avea asigurată latura financiară. După 
1991 devalorizarea a făcut ca întregul capital circulant să se deregleze. 

In C.E. s-au dat ajutoare pentru modernizare si la noi se spune că nu s-au dat subvenţii. 
Fiecare S.C. are o strategie. Noi ieşim cu obligaţiuni pe piaţa externă sau împrumuturi, dar 

dobánda este ucigătoare. TVA pe importul de utilaje este scutită, nu se plăteşte. Comisionul vamal este de 
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10 mil.$/an. 
Datoriile să fie tratate prin prisma lungimii ciclului.  
Internul cere multă tablă. 
Dl.Párvan – Siderca Călăraşi – în numele patronatului.  
Se spune că trebuie să renunţăm. Politica este bună, dar nu avem protecţie managerială. 

Siderca este împărţită în două: şina si celelalte piese. FPS să analizeze posibilitatea de redresare. Guvernul 
ne acuză de neeficienţă. Statul să nu dea, dar să nu ia. 

Avem nevoie de investitori care să ne ofere nu să ia. Se procedează ca pe vremuri: se ia si nu 
se dă. 

Dl.Alecu Gheorghe – dir.gen. Siderom: 
- balanţă pozitivă a industriei siderurgice pánă în 1989; 
- producţia asigura 81% din necesar; 
- avem studii de restructurare; 
- în perioada anilor `91 - `92 am avut greutăţi; 
- scutirea comisionului ar fi bine venită, deoarece asigură 10% din total 

export; 
- industria siderurgică recunoaşte faptul că se face restructurare. S-a si 

pregătit. 
Dl.Chelariu – Tárgovişte –  
- situaţia se înrăutăţeşte; 
- energia s-a scumpit, dar ucrainienii vánd cu 25$, deci ne blochează; 
- s-a încercat să ne blocheze conturile. Este sabotaj. Acea producţie este 

pierdută, nu se mai recuperează; 
- suntem angrosişti la energia electrică. De ce să nu beneficiez si eu de 

facilităţi, deoarece am ciclu lung de fabricaţie; 
- fierul vechi este pădurea siderurgiei. Să nu plece din ţară; 
- protecţia socială să fie, dar eşalonat. 

 
Dl. Radu Hanga – dir. Industria sármei Cámpia Turzii – 
- siderurgia a fost făcută pentru construcţii de maşini; 
- limitarea la metal este în atenţia străinilor; 
- TVA pentru export naţional este o problemă pentru strategie; 
- coloşii din industria de maşini au la bază siderurgia; 
- piaţa internă dictează reorganizarea; 
- se liptă pentru a nu se mai ieşi pe piaţă la export. 
Dl.Ianc – dir.Ministerul Industriei –  
- siderurgia are un export de 3 mil.t/an; 
- problema siderurgiei este să devină rentabilă. Este o problemă  de 

costuri, de organizare, reduceri cheltueli; 
- politica siderurgică este corelată cu energia; 
- stimularea realizării producţiei cu grad mare de prelucrare; 
- Sidex Galaţi să producă ţeavă sudată si fără sudare; 
- Sidex Galaţi este decapitalizată; 
- Sidex Galaţi să exporte produse cu prelucrarea mare. 
Dl.Serbotei – dir.FPS – fondurile la nivel FPS s-au dispensat; 
- să procedăm în continuare la strategia coerentă de restructurare pe 

socieţăţi; 
- programe coerente si immediate; 
- să sprijinim măsuri cu eficienţă imediată. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu –  
- Găndirea asupra a ceea ce doriţi să faceţi? 
- Bani stau în bănci si nu-i dati. 
Dl.Gaita – senator – managerii au făcut o expunere de motive. Au făcut bine. M-au ajutat să 

clarific nişte lucruri. Si anume că în unele ţări siderurgia este subvenţionată. Toate ţările europene cheltuiesc 
18-28 $ tonă/oţel, iar noi aproximativ 2$/tonă. 

Dl.Păcuraru – senator Galaţi – Deblocarea în transporturi, deoarece a blocat trenuri, vapoare 
cu materii prime. 

Dl.dep.Raduly Robert –  
- problemele siderurgiei sunt financiar-contabile; 
- problemele să se rezolve în ramură;  
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- la Călăraşi se luptă cu 10% din capacitate. 
- Atestăm? Calitatea nu este bine înţeleasă. 
Dl.Alecu – 5 S.C. sunt atestate, încă 5 în curs de auditare. 
Oferte din partea investitorilor străini au fost, dar au plecat. 
Dl.Serbotei – un investitor venea cu 1 milion $ si participa cu 51%?? A fost imposibil de 

acceptat. 
Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – vedem ce se întámplă în siderurgie, dar cum se foloseşte în 

construcţii de maşini? 
Raspuns: răspundem pe comenzi. 
Dl.dep.Enescu Ion – energia consumată este foarte mare faţă de alţii. 
Dl.dep.Dumitru Popescu –  
- echilibrul în economia naţională dep. De siderurgie si chimie; 
- consturile de energie sunt mari. Exporturi avem; 
- exporturile au crescut de 2,2 ori, iar importurile de 3 ori. Deci atenţie 

importurile sunt mai mari ca exprturile; 
- privatizare mai rapidă. Avem întárziere! 
- mărirea exporturilor; 
- să nu se producă desincronizări; 
- să se reanalizeze strategia siderurgică; 
- Guvernul a promis atragerea de investitori străini; 
- căi de acces la credite. 
Dl.dep.Moucha Romulus – insatisfaţie cu FPS. Unde sunt banii? De ce nu se dau spre 

folosinţă? 
Dl.dep.Laurenţiu Priceputu – dacă balanţele financiare sunt pozitive atunci s-a vándut si nu s-

a încasat? 
Nişte bani care au venit de undeva să nu se folosească. Nu mai înţeleg. Băsescu face ce vrea si 

cum doreşte. 
Dl.dep.Albu Gheorghe – privatizarea să se facă, dar Guvernul să ajute. Avem o întreprindere 

inox vizată de un francez, dar se poate închide. 
Dl.dep.Naidin Petre – ordonanţa 13/1995 să se anuleze. 
Sumele acordate de Exim Bank să fie mari pentru a beneficia si alţii de ele. 
Dl.secretar Bivolaru Ioan – 
- I – siderurgia susţinută prin subvenţii, facilităţi sau alte párghii; 
- pentru perioada următoare soluţiile sunt greu de găsit;  
- II – transporturile să se rezolve. Politica este proastă. Este o măsură care s-a luat abuziv. In 

ce măsură Ministerul Transporturilor acceptă aceasta. 
- III – politica cu fierul vechi – exportul de fier vechi afectează siderurgia; 
- IV – există în Ministerul Industriei si Comerţului o viziune pentru consumatorii energetici? 
- V – care-I poziţia patronatului? 
Dl.Buruiană – Ministerul Industriei si Comerţului - 
- măsura legislativa va fi susţinută de Guvern; 
- iniţiativele legislative trebuie să fie analizate si de celelalte ministere. 

Nu ştiu ce a făcut dl.Băsescu. Nu a existat acceptul. 
- poziţia reală privind consumatorii – cei ce consumă în bandă vor avea 

facilităţi considerabile; 
- schimbările se vor face pe ramuri în flux, firesc; 
- fierul vechi – posibil de a exporta – 50 mii tone exportate sub presiune 

U.E. Incurajăm exportul cánd este capital; 
- din 50 mii contracte s-au realizat 50%; 
- preţul fierului vechi creşte. Costul de pregătire este mare 100 mii 

$/tonă; 
- sistemul de funcţionare nu este sincronizat. 
Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi –  
- căi pentru rentabilizarea industriei siderurgice si sprijinită de stat; 
- garanţii guvernamentale si ele nu sunt bune; sa ne ajutăm noi; 
- fondurile de ce nu s-au folosit? 
- dacă facem scutiri de taxe si impozite statul va mai fi în stare să-şi 

menţină echilibrul. 
Dl. Serbotei –  
- în 1995-1996 Roman a fost sprijinită de FPS; 
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- depozitele din bănci nu le-am dat deoarece dosarele nu sunt complete. 
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu-  
- FPS să ajute unităţile; 
-  ne reîntálnim cu patronatele la care să participe si alţii; 
- viitoarea întálnire peste 3 săptămáni cu Comisia economică de la Senat; 
- principalele probleme legate de strategie, sistem tarifare, regimul 

juridic al S.C. siderurgice; 
- stimularea exporturilor din siderurgie; 
- iniţiative lagislativă din Senat va primi sprijin. 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

    ng. Dan Ioan Popescu 


