
 

 
                                           

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru politică      

economică, reformă şi 

privatizare 

 Bucureşti,  

Nr. 21/431 /8.11.2006 

 

Proces verbal 

al şedinţei Comisiei din  zilele de 

7 şi 8 noiembrie 2006 

 

 

Marţi,  7 noiembrie 2006 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx690/2006) – restituit de la Plen în 

vederea reexaminării. 

 

 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea unor 

reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor 

vamale a unor bunuri, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată 

(PLx789/2006). 

Administrator
Original



 

  3.  Audierea reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Comerţului în 

vederea analizării stadiului pregătirii condiţiilor necesare pentru realizarea 

Programului de iarnă 2006 – 2007, precum şi a analizării creşterii transparenţei 

şi funcţionalităţii pieţei de energie electrică din România şi implicaţiile 

deschiderii complete a acesteia – şedinţă comună cu Comisia pentru industrii şi 

servicii. 

 

          4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările Comisiei. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 

şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor Publice: domnul Mihai Hură – director general adjunct şi doamna 

Alexandra Lazăr – şef serviciu precum şi reprezentanţii Ministerului Economiei 

şi Comerţului: domnul Codruţ Şereş – ministru, domnul Alexandru  Săndulescu 

– director general, domnul Marius Unfescu – şef serviciu şi domnul Răzvan 

Călin – consilier ministru. 

 

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

fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 

2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx690/2006) - 

restituit de la Plen în vederea reexaminării. 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. II 

din Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, se precizează că, majorarea capitalului social se va putea face  

prin utilizarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi beneficiilor şi 

primelor legate de capital, inclusiv a diferenţei favorabile din reevaluarea 

patrimoniului social ori în alte modalităţi permise de lege. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

adjunct Mihai Hură  a afirmat că ministerul pe care îl reprezintă nu susţine 

prezenta propunere legislativă, deoarece prevederile acesteia încălcă Directiva a 

IV-a a Consiliului Uniunii Europene. Au propus amendarea textului iniţiativei 

legislative astfel încât prevederile acestuia să nu mai încalce Directiva a IV-a a 

Consiliului Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a precizat că în  data de 17 octombrie 

2006 membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 

examinat iniţiativa legislativă şi au hotărât să propună plenului Camerei 

Deputaţilor aprobarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 

24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, cu un amendament admis. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a mai precizat că în data de 31 

octombrie 2006, propunerea legislativă a fost dezbătută în Plenul Camerei 

Deputaţilor, iar din partea Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Kibedi 

Katalin a precizat faptul că, Ministerul Finanţelor Publice are un alt punct de 

vedere faţă de cel al Guvernului. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea acestei iniţiative legislative la comisie. 
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După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea de dezbatere pe articole a iniţiativei legislative. Propunerea a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

S-a trecut la dezbaterea pe articole a propunerii legislative. 

 

Amendamentul formulat la titlul iniţiativei legislative, a fost aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

 

Amendamentul formulat la articolul unic al iniţiativei legislative, a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Membrii Comisiei au  formulat un amendament la punctul 1 al iniţiativei 

legislative, acesta  fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au fost de acord cu 

amendamentul formulate de membrii Comisiei. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot propunerea legislativă în 

integralitate, aceasta  fiind aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

 

În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisie au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 302 

din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, cu amendamente admise. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate 

scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx789/2006). 

 

         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea integrală a unui 

număr de 3 acte normative, precum şi elemente structurale dintr-un număr de 13 

acte normative care conţin prevederi referitoare la scutirea de taxe vamale. 

Trebuie precizat faptul că, aderarea României la Uniunea Europeană presupune 

şi alinierea legislaţiei fiscale naţionale cu prevederile în domeniu ale acquis-ului 

comunitar, iar una din cele mai importante cerinţe se referă la abrogarea oricăror 

facilităţi fiscale suplimentare. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

adjunct Mihai Hură  a afirmat că aderarea României la Uniunea Europeană 

presupune şi alinierea legislaţiei fiscale naţionale cu prevederile în domeniu ale 

acquis-ului comunitar, conform art. 4 Partea întâi din Protocolul privind 

condiţiile şi angajamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria  şi 

România în Uniunea Europeană aprobat prin Legea nr. 157/2005 pentru 

ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la 

Uniunea Europeană. Potrivit aceluiaşi act normativ, de la data aderării, Bulgaria 

şi România aplică acordurile şi înţelegerile bilaterale încheiate de Uniunea 

Europeană cu ţările terţe, retrăgându-se din orice acord de liber schimb încheiat 

cu ţări terţe, inclusiv din Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA). 

Domnia sa a afirmat că din momentul aderării României la Uniunea 

Europeană se impune eliminarea tuturor facilităţilor fiscale, fapt care conduce la 

abrogarea actelor normative care prevăd scutiri şi exonerări de la plata taxelor 

vamale, printre care se pot aminti: art. 7 din Legea nr. 95/1993 privind 
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continuarea participării României la construirea Combinatului minier de 

îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina şi 

asigurarea resurselor de finanţare necesare; art. (2) al art. 34 din Legea nr. 

121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari; art. 

7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea 

continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii ,,Dezvoltarea şi 

modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti – Otopeni’’ şi pentru 

aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale ,, Aeroportul 

Internaţional Bucureşti – Otopeni’’ – S.A.; alin. (2) al art. 66 din Legea nr. 

481/2004 privind protecţia civilă; alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing; 

art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de 

finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea 

Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas 

– Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun – 

Republica Populară Chineză. 

 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul director general 

adjunct Mihai Hură a afirmat că acest proiect de lege a izvorât din nevoia de a 

respecta angajamentele faţă de Uniunea Europeană, în sensul că una din cele mai 

importante cerinţe se referă la abrogarea oricărei alte facilităţi fiscale 

suplimentare, faţă de cele prevăzute în acquisul comunitar. 

 

Membrii Comisiei au formulat un amendament la titlul articolul unic al 

prezentului proiect de lege care a fost aprobat cu  unanimitate de voturi. 

 

 6



După dezbaterile generale, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la 

vot propunerea de avizare favorabilă, cu un amendament admis, a proiectului de 

lege. Propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei cu  unanimitate de voturi au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectul de lege, cu un amendament admis. 

 

 

         La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă audierea reprezentanţilor 

Ministerului Economiei şi Comerţului în vederea analizării stadiului pregătirii 

condiţiilor necesare pentru realizarea Programului de iarnă 2006 – 2007, precum 

şi a analizării creşterii transparenţei şi funcţionalităţii pieţei de energie electrică 

din România şi implicaţiile deschiderii complete a acesteia. 

 

La lucrările celor două Comisii au fost prezenţi 43 deputaţi din totalul de 

46 de membri. Domnul deputat Bogdan Pascu a absentat de la lucrările 

Comisiilor reunite. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai Tudose şi  

Iulian Iancu. 

 

Reprezentantul Ministerul Economiei şi Comerţului, domnul ministru 

Codruţ Şereş a afirmat că în ceea ce priveşte Programului de iarnă 2006 – 2007, 

atribuţiile sunt împărţite între MEC şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

Ministrul Economiei şi Comerţului, Ioan Codruţ Şereş, a solicitat 

producătorilor de gaze naturale Romgaz şi Petrom să prezinte periodic 

rezultatele monitorizării permanente a livrărilor de gaze.  
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Domnul Ministru al Economiei şi Comerţului, Ioan Codruţ Şereş a afirmat 

că în urma unei întâlniri cu reprezentanţii celor două companii, s-a decis ca 

producătorii să transmită către MEC, în perioada octombrie 2006 – aprilie 2007, 

actualizarea periodică a situaţiei cantităţilor de gaze pe care cei doi le vor furniza 

către sistemul de transport. Cele două companii vor iniţia o serie de proceduri 

interne menite să asigure trecerea în condiţii de siguranţă a iernii 2006-2007. 

Masurile vizează livrarea gazelor naturale în bune condiţii şi eliminarea 

eventualelor disfuncţionalităţi în alimentarea clienţilor. 

Domnia sa a mai afirmat că a dispus constituirea unei comisii de 

monitorizare a aplicării Programului de iarnă, formată din reprezentanţi ai 

tuturor instituţiilor şi companiilor responsabile de livrarea de gaze naturale către 

consumatori. Comisia va avea întruniri săptămânale pe toată perioada derulării 

Programului de iarnă.  

De asemenea, Dispeceratul Naţional de Gaze va întocmi un program de 

masuri pentru livrarea gazelor naturale în situaţii de criză.  

 

Domnia sa a susţinut că după cum se cunoaşte, prin Hotărârea Guvernului 

nr.1305 a fost aprobat Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada 

1 octombrie 2006 – 31 martie 2007. Obiectivul principal al Programul de iarnă, 

în conformitate cu strategia şi politica energetică naţională, îl reprezintă 

satisfacerea în condiţii optime a consumului naţional de energie electrică şi 

termică din iarna 2006 – 2007. Programul cuprinde prognoza consumului de 

energie electrică şi termică, modul previzionat de acoperire al acestuia, 

cantităţile de combustibili, precum şi resursele financiare destinate susţinerii 

acestuia. 

Domnia sa a mai afirmat că pentru sectorul energiei electrice şi termice 

coordonat de MEC, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii 

economice în lunile de iarnă, cât şi pentru a asigura căldura necesară populaţiei, 
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a fost analizată, de asemenea, perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2006, ca perioadă de 

racord, necesară determinării stocurilor la 1 octombrie 2006. Această analiză 

extinsă a fost necesară datorită evoluţiei şi efectelor generate de funcţionarea 

pieţei de energie. 

Domnia sa a mai adăugat că rezultatele obţinute, în ceea ce priveşte 

funcţionarea Sectorul Energetic Naţional (SEN) pe primele 6 luni ale anului 

curent, comparativ cu primele 6 luni ale anului 2005, pe baza rezultatelor  

 

definitive înregistrate la Dispeceratul Energetic naţional, se prezintă astfel: 

producţia totală de energie electrică a crescut cu 5,3%: producţia de cărbune a 

crescut cu 17,7% (pe lignit cu 16,2% şi pe huilă cu 24,3%); producţia de 

hidrocarburi a scăzut cu 6,1%; producţia în centrale hidro a scăzut cu 1,2%; la 

nivel de centrale pe cărbune: producţia a crescut la CEn Rovinari cu 18,8%, la 

CEn Turceni cu 20,1%, la CEn Craiova cu 32,8%, iar la CET Mintia cu 23,6%; 

iar exportul a crescut cu 7%. 

Domnia sa a afirmat că încărcarea Sectorului Energetic Naţional conform 

ordinii de merit a condus, firesc, la creşterea presiunii pe sursele de producere 

ieftine, pe bază de cărbune şi apă, efectul fiind o îngreunare a constituirii 

stocurilor în centralele termo. De asemenea, fenomenele meteo nefavorabile, 

care au condus la alunecări de teren şi întreruperea unor activităţi miniere sau la 

deteriorarea infrastructurii de transport, dificultăţile în asigurarea fronturilor de 

lucru, precum şi exporturile de energie electrică încheiate cu clauze contractuale 

dure în privinţa reducerii sau sistării acestora, au fost factori ce au generat 

dezechilibre din punct de vedere energetic.  

Domnia sa a mai afirmat că începând cu luna iulie au avut loc întâlniri 

frecvente cu factorii responsabili implicaţi în derularea celor prevăzute în 

programul de iarnă. Documentul a avut o primă formulă la 1 iunie, suferind, 

apoi, procese iterative, care au simulat situaţia existentă la acea dată şi cea 
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previzionată pe perioada 1 iulie – 31 decembrie a.c. În cadrul acestor întâlniri au 

fost stabilite şi soluţionate următoarele: încheierea de către agenţii economici a 

contractelor şi graficelor de livrare pentru combustibili (cărbune şi hidrocarburi), 

pe baze realiste; creşterea, de la 1 august a.c., a extracţiei de lignit prin 

exploatarea carierelor 7 zile pe săptămână, atât la complexele energetice cât şi la 

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (SNLO), precum şi rectificarea 

corespunzătoare a bugetelor de venituri şi cheltuieli; contractarea unui import de 

huilă de către SC Electrocentrale Deva SA, de până la 200 mii tone, pentru a 

suplini deficitul cantitativ şi calitativ din ţară; prevederea de către  

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în 

licenţele producătorilor de energie a obligaţiei de menţinere a unor stocuri de 

combustibili, inclusiv contracte de achiziţie gaze naturale, pentru minim 30 de 

zile de funcţionare a capacităţilor disponibile; adaptarea legislaţiei secundare 

emisă de ANRE pentru a putea încărca suplimentar centralele de hidrocarburi şi 

protejarea stocurilor de cărbune; deblocarea, de către ANAF, a conturilor SC 

Termoelectrica SA, în vederea achiziţionării combustibilului necesar trecerii 

iernii 2006-2007 în condiţii de funcţionare sigură şi stabilă a SEN; reducerea 

treptată a cantităţii aferente contractelor de export ale SC Hidroelectrica SA; 

reducerea consumului prin deconectarea de către Electrica a consumatorilor rău 

platnici; întocmirea şi promovarea unui set de acte normative, după cum 

urmează: prorogarea termenului de restituire a cantităţilor de combustibili 

împrumutate de la ANRS; scoaterea definitivă din rezerva de stat a unor cantităţi 

de combustibili; garantarea de către MFP a împrumuturilor pentru 

Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Galaţi şi Temoelectrica, necesare 

achiziţiei de combustibili din ţară şi import; instituirea, prin Ordine comune ale 

instituţiile implicate, a Comandamentului de iarnă şi a Comitetului 

interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieşite din Programul de iarnă; 

instituirea, la nivelul MEC, a Comandamentului de iarnă pentru gaze naturale; 
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elaborarea OUG nr.36/2006, publicată în MO nr.692/14.08.2006, privind 

instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată 

populaţiei prin sisteme centralizate; elaborarea şi supunerea spre avizare a HG 

privind promovarea cogenerării bazate pe cererea  de energie termică utilă; 

monitorizarea stocurilor. 

De asemenea, perioada 1 septembrie – 30 noiembrie a fost gândită ca 

perioadă de racord la prevederile  Programului de iarnă în ceea ce priveşte 

constituirea stocurilor de cărbune. 

Domnia sa a susţinut că realizarea acestora până la sfârşitul lunii 

noiembrie şi asigurarea funcţionării pe timp de iarnă în condiţii de siguranţă a 

capacităţilor de producţie, sunt necesare şi au fost luate următoarele măsuri: 

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia să livreze cantităţile restante prevăzute 

în protocoalele încheiate; respectarea programelor de funcţionare, astfel încât 

Dispeceratul Energetic Naţional să nu mai fie nevoie să dispună pornirea 

suplimentară de grupuri neprogramate, precum şi urgentarea contractării 

creditelor pentru achiziţia de combustibili la SC Electrocentrale Bucureşti, SC 

Electrocentrale Galaţi şi Termoelectrica. 

Domnia sa a afirmat că în sectorul gazelor naturale, în cadrul şedinţelor 

Comandamentului de iarnă au fost abordate următoarele subiecte: proiectul de 

Ordin privind utilizarea depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor 

naturale în scopul echilibrării Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în 

situaţii de criză; programul de măsuri pentru asigurarea livrărilor de gaze în 

situaţii de criză, precum şi programele de extracţie pentru întreg ciclul de 

extracţie 2006-2007 a operatorilor depozitelor de înmagazinare subterană. 

Domnia sa a afirmat că Programul de iarnă în domeniul energetic are ca 

obiect primordial evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în 

perioada octombrie 2006- martie 2007, pentru  satisfacerea acestuia în condiţii 

de calitate şi siguranţă în alimentare. Pentru elaborarea prevederii consumului de 
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energie electrică pentru perioada octombrie 2006 – martie 2007, s-a considerat o 

creştere a acestuia cu o medie de circa 3,5% faţă de intervalul corespunzător 

iernii 2005 – 2006. La energia termică, estimările primite din partea centralelor 

aparţinând administraţiei publice locale, care asigură peste 70% din necesarul de 

căldură al populaţiei, conduc la o creştere cu 2%, în aceleaşi condiţii. Având în 

vedere caracteristicile iernii 2005 – 2006, prezentele estimări sunt considerate 

drept maximale. 

De asemenea, stocurile care au fost constituite la 1 octombrie 2006 în 

vederea unei  bune desfăşurări a activităţii odată cu începerea sezonului rece, au 

avut următoarea structură: lignit 4.254.002 tone, huilă 409.765 tone, păcură 

391.279 tone, volum de apă în lacuri – grad de umplere 70%, energie electrică 

echivalentă în lacuri 2.030 mii MWh, volum gaze înmagazinate (la sfârşitul 

ciclului de înmagazinare) 3,5 mld. Nm3. 

Domnia sa a susţinut că în vederea  realizării unui flux normal de 

combustibili în vederea constituirii stocurilor necesare, pe toată perioada de 

iarnă, se impun măsuri în ceea ce priveşte contractarea şi transportul 

combustibililor. 

De asemenea, trebuie avute în vedere cantităţile de cărbune şi păcură 

care vor reconstitui stocurile ANRS. În conformitate cu prevederile OUG nr. 

15/2006, cu modificările ulterioare, agenţii economici din coordonarea MEC şi 

centralele termice şi electrice de termoficare din administrarea consiliilor 

judeţene şi locale care au împrumuturi la ANRS, trebuie să restituie 3.862 mii 

tone de cărbune energetic şi 197.3 mii tone de păcură. Totodată, pentru buna 

desfăşurare a activităţii, trebuie întocmite, la timp, formele necesare scoaterii din 

rezerva de stat a cantităţilor necesare de combustibili. 

Domnia sa a spus că analizând cantităţile de cărbune, păcură şi gaze 

naturale necesare societăţilor comerciale de producere a energiei electrice şi 

termice, participante la realizarea Programului de iarnă, atât pentru consumul 
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curent, cat şi pentru constituirea stocurilor, a fost evaluat necesarul de 

combustibil de achiziţionat precum şi resursele financiare necesare: lignit 17.384 

mii tone, huilă 2.306 mii tone, păcură total: 610 mii tone ( ţară 412 tone, import 

198 tone), gaze naturale total: 2.907 mil. mc. 

Creditele externe în valoare totală de până la 231,8 mil USD, cu garanţia 

statului, acordate agenţilor economici din coordonarea MEC, respectiv SC 

ELECTROCENTRALE Bucureşti SA – 190 mil. USD, SC 

ELECROCENTRALE Galaţi SA – 26,8 mil. USD şi SC TERMOELECTRICA 

SA – 15 mil. USD, urmează a finanţa achiziţia de resurse energetice atât din 

producţia internă cât şi din import. 

Domnia sa a afirmat că vor fi acordate garanţii pentru creditele externe în 

valoare de 56,5 mil. USD, pentru un număr de 9 centrale aparţinând administraţiei 

publice locale, respectiv Bacău, Brad, Calafat, Giurgiu, Oradea, Piteşti, 

Timişoara, Vaslui şi Zalău. Acordarea garanţiilor se va face printr-un act 

normativ distinct, iar măsurile de natura ajutorului de stat vor fi notificate 

Consiliului Concurenţei de către beneficiari, conform reglementărilor în vigoare, 

în vederea emiterii unei decizii. 

Domnia sa a mai afirmat că în vederea asigurării unei fiabilităţi 

superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea 

consumurilor specifice, au fost elaborate programe de reparaţii, care prevăd 

activităţi corespunzătoare specificului de activitate. 

Domnia sa a susţinut că programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de 

activităţi tehnice şi organizatorice ce  se execută în instalaţiile energetice şi 

componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării 

capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au  fost proiectate, prin 

înlocuirea elementelor defecte sau uzate. Programul de reparaţii va putea suferi 

unele modificări în raport de cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind 

acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi datorită unor 
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întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu 

ocazia demontării unor instalaţii. 

 În urma prezentării Programului de iarnă 2006-2007 de către domnul 

Ministru al Economiei şi Comerţului Codruţ Şereş, domnii deputaţi i-au adresat 

o serie de întrebări în vederea clarificării anumitor aspecte. 

 La solicitările domnilor deputaţi domnul ministru a prezentat punctual 

aspectele aferente întrebărilor adresate de membrii celor două Comisii 

parlamentare. 

  În urma audierii domnului Ministru al Economiei şi Comerţului Codruţ 

Şereş printre concluziile desprinse în urma desfăşurării şedinţei enumerăm 

următoarele: este necesară promovarea unei legi de securitate energetică şi  este 

nevoie de obţinerea imediată a unei garanţii guvernamentale pentru 

achiziţionarea de combustibil.  

 De asemenea, domnului ministru i s-a adresat rugămintea de a înainta 

periodic membrilor celor două Comisii parlamentare o situaţie privind modul de 

realizare a Programului de iarnă 2006-2007. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi au fost înscrise alte probleme curente ale 

activităţii Comisiei. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus membrilor Comisie amânarea 

cu două săptămâni a proiectului de Lege pentru respingerea OUG nr. 45/2006 

privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale OLTCHIM S.A. 

Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.(PLx 780/2006) 

precum şi a proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 48/2006 privind 

comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. (PLx 785/2006), proiecte cu care Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată în fond. 
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Domnia sa a propus amânarea dezbaterii celor două proiecte de lege 

datorită faptului că, în perioada 20-24 noiembrie a.c. se va dezbate în plenul 

Parlamentului proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007. 

Propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

În consecinţă a fost înaintată Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 

solicitarea de a aproba amânarea depunerii rapoartelor pentru cele două proiecte 

de lege cu două săptămâni. 

 

 

 

 

Miercuri, 8 noiembrie 2006 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege 

pentru respingerea OUG nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea 

Societăţii Comerciale OLTCHIM S.A. Râmnicu-Vâlcea, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională.   (PLx 780/2006).  

 

2. Studiul şi dezbaterea în vederea avizării în fond a proiectului de Lege 

pentru aprobarea OUG nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim 

duty-free şi duty-paid, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. (PLx 

785/2006).  

 

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 
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PREŞEDINTE, 

   Mihai Tudose 

                                                             SECRETAR, 

                                                      Vasile Cosmin Nicula  

                              
 

                  Expert:   

                                                                                             Graziella Segărceanu 
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