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CAMERA DEPUTATILOR 
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           si servicii 
 

PROCES VERBAL 
26 august 1997 

 
 

Conform aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii si 
servicii s-a deplasat la Galaţi pentru a analiza concret problemele industriei navale, siderurgice si metalurgice. 

Prezenţa a fost bună, conform listei anexate. 
După sosire la Combinatul Siderurugic Galaţi, în jurul orelor 12.00, dl.dep. Sandu Ioan Florentin 

ne propune un program  pentru perioada 26-28 august, urmánd ca pe 29 să-l efectuăm împreună, funcţie de 
problemele nerezolvate. 

Conducerea şedinţei a fost asigurată de dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi, care, luánd cuvántul 
pentru a conduce lucrările, face următoarele precizări: 

- Deşi lipsesc 3 colegi de-ai noştri putem discuta toate problemele ce ni le-am propus. Apoi cu 
privire la ordinea de zi prezentată de dl.dep. Sandu Ioan Florentin sunt de acord si cred că nici dvs. nu aveţi 
obiecţii. 

S-a votat această propunere a ordinii de zi si anume: 
1. Orele 13.00 audierea reprezentanţilor sindicatului industriei navale. 
2. Discuţii. 
3. Primire la ora 16.00 la prefectura Galaţi de dl.prefect si dl.preşedinte al Consiliului judeţean. 
4. Discuţii pe marginea celor prezentate. 
La punctul 1 dl.preşedinte al sindicatului FESINAR dl. Marcel Nechifor prezintă în detalii 

situaţia actuală a industriei navale, din care spicuim cáteva aspecte si anume: 
1. Navele produse fiind cu ciclu lung de fabricaţie, finanţarea acestora se face prin credite 

bancare, iar încasarea de la beneficiar are loc o singură dată, după livrarea produsului. Se propune ca achitarea 
dobánzii aferente creditului acordat să se facă o singură dată si anume la termenul de rambursare a creditului. 

2. In legătură cu acordarea creditelor, este necesar să se facă o reconsiderare a politicii de 
creditare, prin introducerea unor perioade de creditare lungi (de exemplu pánă la 8 ani, cum se practică în ţările 
OECD, în ramura de construcţii navale), cu perioade de graţie pentru rambursare si cu dobánzi rezonabile. 

3. Deoarece s-au constatat mari întárzieri la plata bonificaţiei prevăzută în Ordonanţa nr.14/1995, 
considerăm echitabil să se prevadă un termen (de exemplu de 30 de zile) pentru plata acesteia către agentul 
economic si orice întrziere peste acest termen să conducă la plata suplimentară a unei dobánzi egală cu cea 
percepută pentru creditul primit. 

4. Referitor la garantarea de către stat a creditelor pentru producţia de export, acordată în 
conformitate cu Ordonanţa 14/1995, considerăm că ar trebui aduse cel puţin următoarele două îmbunătăţiri în 
normele metodologice de aplicare: 

• ℘ Acordarea garanţiilor să opereze si pentru echipamentele puse la dispoziţie de către 
beneficiar pentru realizarea produsului care se exportă (furnitură client); 

• ℘ Simplificarea formalităţilor necesare si micşorarea perioadelor de timp în care se obţin 
aprobările pentru acordarea acestor garanţii. 

5. Este necesară o politică activă de promovare a exportului, aşa cum există în alte ţări cu a căror 
industrie navală suntem în concordanţă pe piaţa mondială. Spre deosebire de firmele concurente, şantierele 
navale románeşti nu beneficiază de facilităţi pentru prefinanţarea exportului, avánd în vedere ciclul lung de 
fabricaţie specific acestui sector (24 – 26 luni). Industria navală románească este confruntată cu efectele 
absenţei unei politici active de promovare a exportului prin párghii economice. Existenţa unui “ambient” 
economico-financiar nefavorabil poate fi exemplificată prin următoarele: 

• ℘ Imposibolitatea vzării pe “credit furnizor”; 
• ℘ Posibilitatea de a apela doar la credite pe termen scurt, cu dobánzi al căror nivel determină o 

creştere exagerată a costurilor, imposibil de recuperat prin preţul de vánzare a navelor; 
• ℘ Absenţa creditului comercial si a accesului agenţilor economici la  creditul de scont. 
Totodată, dl.Nechifor, preşedintele sindicatului din industria navală face următoarele precizări: 
- Noi am trimis scrisori si la alte organisme. Unii au dat importanţă acestei industrii, alţii 

nu.Astfel au fost informaţi în scris cei de la: 
• ℘ Guvern; 
• ℘ Ministerul Industriei si Comerţului; 
• ℘ Ministerul Finanţelor; 
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• ℘ Cele 5 comisii parlamentare pentru probleme economice din cele două camere; 
• ℘ Parlamentarii din judeţele în care există şantierele navale. 
Ca răspuns la aceste scrisori am fost invitaţi de dl. senator Varujan Vosganian – preşedintele 

Comisiei pentru buget, finanţe si bănci din Senat, la o întálnire cu domnia sa în ziua de 26 iunie a.c. la întálnire 
a participat si directorul economic din Santierul Naval Constanţa care a prezentat o imagine completă a 
situaţiei, bazată pe date economico-financiare reale. 

A reieşit că problematica industriei navale románeşti este foarte complexă si puţin cunoscută de 
oamenii politici care conduc destinele ţării în acest moment, dl.senator sugeránd că este necesară organizarea 
unei întálniri cu Primul Ministru, oferindu-se să ne sprijine în acest sens. 

In ziua de 8 iulie a.c. a avut lor o întálnire la Ministerul Industriei si Comerţului la care au 
participat: 

• ℘ Nicolae Stăiculescu – Secretar de Stat; 
• ℘ Corneliu Stranchi – Director general adjunct în direcţia de specialitate din minister; 
• ℘ Silvia Tănase – director adjunt la EXIMBANK; 
• ℘ Aurel Daraban – preşedinte ANCONAV si manager al S.N. Constanţa; 
• ℘ Directorii economic si cel tehnic de la S.N. Constanţa; 
• ℘ Subsemnatul. 
Ca rezultat al discuţiilor s-a hotărár să se caute o formă juridică – hotăráre de guvern, norme 

metodologice, ordonanţă a guvernului, s.a. – prin care, în aplicarea Ordonanţei nr.14/1995 să se poată acorda 
garanţii de stat si pentru: 

• ℘ Alte plăţi parţiale, în afara avansului propriu-zis, care se face de către armatori în conturi 
colaterale si care nu puteau fi folosite pánă acum  de către şantierele navale pentru finanţarea 
producţiei; 

• ℘ Furnitura asigurată de client în materie de echipamente si instalaţii, care pánă acum se 
garanta de banca şantierului, intránd în plafonul de creditare impus de legislaţie pentru un 
singur agent economic. 

Daca vor fi aprobate aceste modificări (precizări) în aplicarea ordonanţei 14/1995 problemele vor 
fi rezolvate parţial, existánd limitarea impusă de valoarea pe care statul este dispus să o garanteze la un moment 
dat – plafonul datoriei statului. 

Aceasta este informarea mea, precizează preşedintele sindicatului FESINAR. Vă rog să analizaţi 
si dvs. propunerile noastre.  

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi - subliniază faptul că problemele sunt foarte importante si trebuie 
să sprijinim această acţiune. Se va lua legătura cu Ministerul Industriei si Comerţului, cu Guvernul, pentru a se 
face ceva, astfel ca industria navală să supravieţuiască. Ce export aveţi? 

Dl.Nechifor – 90% din producţie este destinată exportului si se încasează o dată, adică la livrarea 
produsului. Deci nu ne descurcăm cu fondurile circulante. Ne trebuie garanţii pentru furnituri (cele se ce aduc 
din import, motor, materiale speciale, etc.). Acestea depăşind plafonul de 20% blochează derularea contractului. 
Si mai este o problemă. Recent s-a redus bugetul. Este bine de ştiut că aceasta blochează industria navală. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – este o problemă a guvernului trecut. Noi încercăm să menţinem 
linia de plutire. 

Dl.dep. Dumitru Popescu – eu cunosc bine această industrie. Mergea bine cánd guverna PDSR. 
Nu merge bine acum. Este necesar să ne îndreptăm atenţia asupra problemelor ridicate. Să nu stăm indiferent 
faţă de ceea ce se întámplă. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – constat că problemele sunt majore si cer comisiei să reluăm 
discuţia joi orele 9.00, cánd avem întálnire la Santierul Naval Galaţi si cánd va fi prezent si dl. Mocanu – 
vicepreşedintele patronatului, alături de dvs. Noi vă mulţumim si căutăm să rezolvăm problemele pe care le-aţi 
ridicat. 

 
 
  
 

*          * 
 
* 

 
Orele 16.00 – Prefectura Galaţi 
Prezenţi din partea prefecturii dl.prefect Paul Victor Dobre si dl. Eftimescu preşedinte al 

Consiliului judeţean. 
Prefectul judeţului Galaţi precizează că datorită poziţiei sale geografice oraşul Galaţi este un 

important centru industrial si comercial, un loc unde se intersectează multe drumuri comerciale ce fac legătura 
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între CIS si Europa de Vest, ajungánd pánă în Balcani. Prin portul Galaţi trec convoaie de barje care asigură 
legătura între Marea Neagră si ţările riverane: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria si 
Ucraina. 

S-a prezentat industria judeţului Galaţi în frunte cu Sidex si Santierul Naval. S-a pus accent pe 
situaţia actuală si conjunctura dezvoltării judeţului în condiţiile economiei de piaţă. S-a scos în evidenţă faptul 
că judeţul este ocolit din punct de vedere al drumurilor. Drumurile europene ocolesc Galaţiul. Apoi prefectul 
judeţului a scos în evidenţă faptul că nu există un pod de legătură între Tulcea si Galaţi, transportul făcăndu-se 
greoi cu bacul pe apă. Se produc întărzieri, cost ridicat, apoi stănjeneşte circulaţia pe dunăre. 

Dl. preşedinte al Consiliului judeţean Galaţi ne explică procedurile funcţionarilor publici, modul 
de organizare. Face remarca că se stă rău în sfera serviciilor, apoi nu au buget propriu si se descurcă foarte greu. 

In numele comisiei ia cuvántul dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi, care mulţumeşte celor două 
personalităţi ale judeţului cu privire la preocupările ce le au. Stim că sunt greutăţi, dar ştim că trebuie făcute 
eforturi în rezolvarea problemelor din judeţ. Se susţine că nu sunt bani. Dar cei existenţi cum sunt folosiţi? Nu 
doresc răspuns acum, dar să utilizaţi bine fondurile financiare alocate. 

In privinţa modificării legislaţiei privind organizarea resurselor financiare a judeţului noi am 
notat si am avea o iniţiativă legislativă nu numai pentru dvs., ci si pentru alte judeţe.  

 


