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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643. 

 
                                                              Bucureşti,  28.08.1998 

      
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de  24, 25, 26 şi 27 august 1998 

 
 
 
  La lucrările comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 august 1998 sunt 
prezenţi 10 deputaţi. 
  Conform aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru industrii şi servicii s-a întrunit în plenul său - în zilele de 24, 25  
26 şi 27 august 1998. 
  Lucrările comisiei s-au desfăşurat, după cum urmează : 
• ℘ Luni - 24 august 1998, plenul comisiei s-a reunit la Camera Deputaţilor, 

între orele 10 - 16 ; 
• ℘ Marţi - 25 august 1998, comisia şi-a desfăşurat activitatea în municipiul 

Oneşti, judeţul Bacău, între orele 9, 30 - 20,00 ; 
• ℘ Miercuri - 26 august 1998, şedinţa de lucru a comisiei s-a întrunit în sala 

de teleconferinţe din Palatul Administrativ al judeţului Harghita, municipiul 
Miercurea - Ciuc şi Grupul social al Sucursalei Miniere Bălan, între orele 
8,00 - 22,00 ; 

• ℘ Joi - 27 august 1998, plenul comisiei s-a reunit în municipiul Odorheiu 
Secuiesc, între orele 9,00 - 17,00. 

 
Luni, 24 august 1998, lucrările şedinţei sunt conduse de dl. 

deputat Radu Alexandru Dumitru, vicepreşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi : 

1. Analiza setului de legi din domeniul transporturilor : 
• ℘ Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/1997 

privind transporturile rutiere ; 
• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1997 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1997 privind transportul pe 
căile ferate române ; 

• ℘ Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/1997 
privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate române. 
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2. Dezbateri generale asupra propunerilor legislative şi a proiectelor 
legislative cu care a fost sesizată comisia pe perioada vacanţei de vară. 

3. Prezentarea programului de lucru pentru zilele de 25,26 şi 27 august 1998 ;  
4. Analiza principalelor probleme cu care se confruntă obiectivele industriale 

din judeţele Bacău şi Harghita, ce urmează a fi vizitate. 
 

Marţi, 25 august 1998 - şedinţa comisiei a început la ora 9,30. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. deputat Barbu Piţigoi, vicepreşedintele 
comisiei. În deschidere, dl. deputat prezintă membrii comisiei participanţi la 
lucrările comisiei şi invitaţii la dezbateri. 

Din partea Comisiei pentru industrii şi servicii participă la şedinţă 
domnii deputaţi : Barbu Piţigoi - gr. parlam. P.N.Ţ.C.D. - Civic Ecologist, Radu 
Alexandru Dumitru - gr. parlam. U.S.D., Antal Istvan - gr. parlam. U.D.M.R., 
Dărămuş Nicolae - gr. parlam. P.U.N.R., Enescu Ion - gr. parlam. P.N.Ţ.C.D. - 
Civic - Ecologist, Irimescu Haralambie - gr. parlam. P.N.Ţ.C.D. - Civic 
Ecologist,  Manolescu Oana - gr. parlam. al Minorităţilor Naţionale, Nica Dan - 
gr. parlam. P.D.S.R., Pavel Vasile - gr. parlam. P.N.Ţ.C.D. - Civic - Ecologist 
şi Raduly Robert Kalman - gr. parlam. U.D.M.R. 

Invitaţi la lucrările comisiei sunt : ing. Costică Ursu - Preşedinte - 
Director General S.C. "RAFO" S.A. Oneşti, ing. Virgiliu Băncilă - Preşedinte - 
Director General S.C. "CHIMCOMPLEX" S.A. Oneşti, ing. Valentin Anastasiu 
- Preşedinte - Director General S.C. "CAROM" S.A. Oneşti, Dinu Ghia - 
Director - Fondul Proprietăţii de Stat, Rusu Nicolae - expert - F.P.S. - Bacău, 
Silvia Căpitanu - Director - Consiliul pentru Reformă, Alexandru Bordei - 
expert - Direcţia Privatizare-Petrochimie - F.P.S., Radu Marcel - reprezentantul 
Ministerului Finanţelor - filiala Bacău, Gabriela Ungureanu - F.P.S. - Direcţia 
Restructurări,  Ioan Silviu Lefter - Prefect al judeţului Bacău, Sergiu Lăcătuşu - 
avocat, Popa Aron Ioan - deputat - gr. parlam. independent, Ioan Corniţă - 
deputat - gr. parlam. P.N.Ţ.C.D. Civic - Ecologist,  Rodica Penescu - consultant 
parlamentar - Departamentul Legislativ al Camerei Deputaţilor. 

Domnul deputat Barbu Piţigoi prezintă participanţilor la lucrările 
comisiei rolul, atribuţiile şi competenţele Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Domnul director general Costică Ursu este invitat să prezinte 
situaţia economico - financiară a  S.C. "RAFO" - Oneşti, problemele reale cu 
care se confruntă această societate comercială şi măsurile concrete ce ar 
determina rezolvarea acestora. 

Domnul director Ursu prezintă istoricul S.C. "RAFO" S.A., de la 
înfiinţare - 25 martie 1991 -, şi până în prezent, expune Programul de 
modernizare, retehnologizare şi investiţii pentru protecţia mediului, Evoluţia 
vânzărilor la intern şi export pentru anii 1996, 1997 şi primele 6 luni ale anului 
1998, Situaţia economico-financiară corespunzătoare perioadei anterior 
menţionate şi problemele deosebite  cu care se confruntă societatea pe care o 
conduce. 
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În finalul luării de cuvânt, dl. Ursu propune o serie de măsuri ce 
sunt apreciate de către conducerea societăţii ca fiind absolut necesar a fi 
înfăptuite pentru ca S.C. "RAFO" S.A. - Oneşti să depăşească situaţia extrem 
de dificilă cu care se confruntă în prezent.  

Propunerile înaintate de către conducerea societăţii sunt 
următoarele : 
1. Menţinerea taxelor vamale pentru importul de ţiţei la nivelul actualelor cote 
şi suspendarea plăţii TVA la ţiţei, prin revenirea la ordinul Ministerului de 
Finanţe nr. 1538/1997, înlocuit cu Ordinul 166/26.01.1998. 

2. Aplicarea unor taxe vamale pentru importul de produse petroliere (benzină, 
motorină, păcură), taxe care să conducă la realizarea unui preţ echivalent cu 
preţul produsului livrat la poarta unei rafinării care practică cele mai mici 
preţuri. 

3. Plata accizelor, a taxei pentru drumuri, a TVA-ului de către rafinării, la 
încasarea valorii mărfii şi nu la facturare, având în vedere implicaţiile fiscale 
ale aplicării Ordonanţei 3/1998. 

4. Extinderea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 şi 
la S.C. "RAFO"  S.A., cerere motivată de faptul că societatea şi-a desfăşurat 
activitatea în condiţii similare cu Petrotel. 

5. Facilitarea unor intervenţii la Oficiul Concurenţei pentru o negociere reală a 
tarifelor de transport produse petroliere pe C.F.R., în funcţie de cantitatea 
transportată (pentru cantităţi mai mari şi relativ constante în timp, să se 
acorde un discount). 

6. Aprobarea reeşalonării datoriilor la buget pe o perioadă de 5 ani, conform 
Ordinului Ministerului de Finanţe 1283/22.06.1998. 

7. Studierea posibilităţii unei iniţiative legislative pentru scutirea de impozit pe 
profit pentru întreprinderile care dau marfă la export. 

8. Urgentarea procedurii de privatizare a S.C. "RAFO" S.A. - Oneşti. 
 

Domnul deputat Barbu Piţigoi  prezintă concluzii cu privire la 
problemele expuse de dl. director Ursu, după care invită la dezbateri generale şi 
pe caz, rugând membrii comisiei şi pe invitaţii reprezentanţi ai unor instituţii 
centrale ale statului să adreseze întrebări concrete domnului director şi să 
propună soluţii pentru problemele cu care se confruntă societatea comercială. 

Sunt abordate probleme privind strategia de restructurare şi 
modernizare a societăţii RAFO S.A., probleme de ordin financiar şi strategia de 
privatizare a acestei întreprinderi industriale. 

Dl. deputat Radu Alexandru Dumitru, vicepreşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii adresează o serie de întrebări d-lui director Ursu, cu 
privire la motivaţia întârzierii plăţii pentru taxa de drumuri, la eficienţa sau 
ineficienţa compensărilor, la cauza scăderii producţiei de benzină. Domnia sa 
propune şi o soluţie pentru rezolvarea uneia dintre problemele societăţii RAFO, 
şi anume, înfiinţarea unei reţele de distribuţie proprii. 
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Din răspunsurile d-lui director Ursu, rezultă că nu sunt eficiente 
compensările, motiv pentru care ele au şi fost substanţial reduse începând cu 1 
iulie 1998. Propunerea privind crearea unei reţele proprii de distribuţie este 
apreciată ca pozitivă însă irealizabilă datorită inexistenţei unei surse de 
finanţare. 

Dl. deputat Antal Istvan se interesează de stadiul documentaţiei 
pentru privatizare. 

Dl. deputat Robert Raduly remarcă  discrepanţa dintre 
atractivitatea ce o prezenta firma la sfârşitul anului 1997, contrară celei din 
primele 6 luni ale anului 1998. 

Dl. deputat Barbu Piţigoi enumeră câteva dintre concluziile ce s-au 
desprins în urma dezbaterilor, şi anume :  
• ℘ Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legislativ în domeniile :  
- fiscal, şi  
- protecţie vamală ;  
 
• ℘ Intervenţii la nivel guvernamental, pentru : 
- stabilirea unor politici sectoriale ; 
- acordarea de credite pentru dezvoltare şi retehnologizare ; 
- reeşalonarea datoriilor către stat. 

 
• ℘ Se apreciază preocuparea conducerii societăţii pentru protecţia mediului şi 

pentru căutarea de parteneri strategici ; 
• ℘ Se recomandă evitarea producţiei pe stoc. 
 

Dl. deputat Barbu Piţigoi face cunoscută participanţilor la şedinţa 
comisiei intenţia de a amplifica preocupările pentru îmbunătăţirea actelor 
normative din domeniul petrochimic şi petrolier. 

Domnia sa invită să ia cuvântul pe domnul director general al S.C. 
"CAROM"  S.A. - ing.Valentin Anastasiu. Acesta din urmă prezintă 
participanţilor la şedinţă problemele cu care se confruntă societatea pe care o 
conduce şi măsurile necesare pentru redresare. 

În general, problemele cu care se confruntă S.C. "CAROM" S.A. sunt 
similare acelora de la S.C. "RAFO" S.A. - Oneşti. Activitatea economică a 
societăţii conduse de dl. ing.V. Anastasiu s-a încheiat cu bilanţuri pozitive, 
obţinându-se un profit de 0,2 miliarde lei în 1996 şi de 7,9 miliarde lei în 1997. 

Spre sfârşitul anului 1997 şi începutul anului 1998, situaţia economică 
a societăţii s-a înrăutăţit progresiv, datorită, în special, impactului cu sistemul 
macroeconomic, înregistrându-se în semestrul I al anului 1998 pierderi de 56,9 
miliarde lei. Conducerea societăţii a întocmit un program de redresare, în care 
sunt prevăzute o serie de măsuri cu caracter managerial, organizatoric, tehnic, 
comercial şi financiar ce trebuie rezolvate, pentru a face posibilă recuperarea 
pierderilor existente la 30 iunie 1998. 
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Problema principală a societăţii o constituie desfacerea producţiei, în 
special la cauciuc sintetic, fenol şi acetonă. Se solicită intervenţia statului 
pentru protejarea producţiei prelucrătorilor de cauciuc sintetic. 

O altă problemă majoră cu care se confruntă S.C. "CAROM" S.A. o 
constituie dificultatea asigurării cu principalele materii prime, fapt ce determină 
funcţionarea la un grad foarte redus a capacităţilor de prelucrare. 

Este criticată politica de taxe vamale ce se aplică în prezent. Aceasta 
defavorizează societăţile comerciale, care sunt nevoite să apeleze la importuri 
pentru unele materii prime a căror producţie în ţară este deficitară. 

O deosebită problemă o constituie preţul practicat de RENEL la 
energia electrică, care se situează la 58 - 60 $ faţă de 35 - 40 $ plan mondial. Se 
apreciază că reducerea preţului la energia electrică în sistemul naţional ar avea 
un efect imediat şi important asupra costurilor produselor în toate societăţile 
comerciale consumatoare de energie şi ar elimina handicapul concurenţial cu 
producătorii externi, stimulând exportul. 

Dl. director V. Anastasiu solicită un sprijin financiar pentru transferul 
datoriilor către stat, în datorii la sistemul bancar, unde dobânzile sunt mult mai 
mici şi ajutor pentru facilitarea acţiunii de privatizare a societăţii pe care o 
conduce. 

Domnii deputaţi adresează întrebări d-lui director, în special cu 
referire la piaţa de desfacere a societăţii, la calitatea şi competitivitatea  
produselor prelucrate la CAROM S.A. şi la demersurile întreprinse până în 
prezent în scopul atragerii unui investitor strategic şi a elaborării documentaţiei 
de privatizare. 

Dl. director V. Anastasiu aduce la cunoştinţă participanţilor la şedinţă 
faptul că există o dispoziţie a F.P.S. prin care se solicită societăţii să depună 
până la data de 20 august 1998 documentaţia de privatizare actualizată cu datele 
de la sfârşitul lunii iulie a.c. 

 Dl. deputat Barbu Piţigoi invită să facă o prezentare a S.C. 
"CHIMCOMPLEX" S.A. pe domnul ing. Virgiliu Băncilă, directorul general al 
societăţii. 

Dl. ing. Băncilă apreciază că S.C. "CHIMCOMPLEX" S.A. este o 
unitate strategică pentru economia naţională. Aceasta asigură necesarul de 
produse chimice de bază pentru toate ramurile industriei şi agriculturii. 
Aproape 50 % din producţia realizată este livrată la export. Politica de investiţii 
promovată de societate este deosebit de activă. Unitatea are o piaţă de desfacere 
internă importantă şi stabilă. 

Reprezentantul S.C. "CHIMCOMPLEX" S.A. - Oneşti, ing. Băncilă, 
solicită sprijinul Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor în 
vederea realizării unui program de investiţii bine conturat, pentru a putea apoi 
obţine  garanţii guvernamentale pentru contractare credite externe, în vederea 
achiziţionării  de tehnologii şi echipamente. 
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În domeniul exportului se solicită crearea unui sistem avantajos de 
creditare, prin aplicarea de dobânzi scăzute şi prin simplificarea formalităţilor 
de obţinere a creditelor şi elaborarea de reglementări în Direcţia Vămilor care 
să facă posibilă achitarea TVA-ului şi a taxelor aferente importului de materii 
prime utilizate la fabricarea de produse cu destinaţie totală la export doar pentru 
diferenţa ce nu se regăseşte în produsul finit exportat. 

 
În domeniul financiar se solicită : 

• ℘ reducerea impozitelor directe ; 
• ℘ îmbunătăţirea prevederilor O.G. 18/1994 şi a instrucţiunilor ei de aplicare, 

în sensul că ar trebui să se mărească termenul de aplicare a penalităţilor 
după 90 de zile de la expirarea termenului de plată prevăzut în contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat cu clientul extern. 

• ℘ acordarea de credite stimulative cu dobândă redusă ; 
• ℘ practicarea de către sistemul bancar din România a unor comisioane 

rezonabile pentru operaţiunile efectuate. 
 

În domeniul restructurării şi privatizării se fac următoarele propuneri : 
• ℘ urgentarea privatizării societăţilor comerciale mari, şi 
• ℘ restructurarea urgentă a tuturor regiilor şi aşezarea acestora pe principiile 

economiei de piaţă, pentru a se evita transferarea monopolului de la Regiile 
Autonome la societăţile comerciale ce se desprind din acestea. 

 
Domnii deputaţi şi reprezentanţii F.P.S.-ului şi ai Ministerului 

Finanţelor adresează întrebări d-lui director Băncilă, apreciază ca model  pentru 
industria românească unitatea pe care domnia sa o conduce şi îşi manifestă 
întreaga disponibilitate şi sprijinul total pentru susţinerea iniţiativelor şi 
proiectelor înaintate de conducerea S.C. "CHIMCOMPLEX" S.A. 

Domnul deputat Barbu Piţigoi prezintă concluziile generale ale 
întâlnirii de lucru a Comisiei pentru industrii şi servicii şi îi asigură pe 
reprezentanţii celor trei mari obiective industriale de întreaga cooperare şi de 
sprijin în domeniul legislativ, ce vor fi acordate de comisie începând chiar cu 
luna septembrie a anului 1998. 

La ora 16.00,  şedinţa  Comisiei pentru industrii şi servicii este 
declarată închisă. 

 
  Miercuri, 26 august 1998 - lucrările Comisiei pentru industrii şi 
servicii au început la ora 8.00, în sala de teleconferinţe din Palatul 
Administrativ al judeţului Harghita, din municipiul Miercurea Ciuc. 
  La lucrări sunt prezenţi 10 domni deputaţi, d-na Silvia Căpitanu - 
director la Consiliul pentru Reformă  şi d-na Rodica Penescu - consultant 
parlamentar la Departamentul Legislativ al Camerei Deputaţilor.  



 7

Şedinţa comisiei este condusă de dl. deputat Radu Alexandru Dumitru, 
vicepreşedintele acesteia. 
  Preşedintele Consiliului judeţean Harghita, dl. Kolumban Gabor, 
face o prezentare a judeţului sub aspect istoric, geografic şi economic. 
  Primul punct pe ordinea de zi îl constituie o informare asupra 
situaţiei turismului şi în special a agroturismului. 
  Invitaţi la lucrările comisiei sunt reprezentanţi ai unor societăţi 
comerciale ce au ca  principal obiect de activitate turismul : S.C.A.T. Miercurea 
Ciuc, S.C.A.T.  Borsec, S.C.A.T.  Tuşnad, S.C.A.T.  Lacul Roşu, Odorheiu 
Secuiesc şi întreprinzători din domeniul agroturismului (Praid, Lăzarea). 
  Principalele probleme pe care reprezentanţii societăţilor 
comerciale enumerate le-au adus la cunoştinţa comisiei, solicitând totodată 
sprijin în vederea soluţionării acestora, sunt : 

• ℘ reglementarea juridică a terenurilor din bazele turistice şi de sub 
clădirile ce se constituie în obiective turistice ; 

• ℘ soluţionarea rapidă a litigiilor existente între primării şi managerii 
societăţilor comerciale cu obiectiv turistic ; 

• ℘ rezolvarea problemei infrastructurii ( drumurile grav degradate, liniile 
telefonice foarte vechi, sistemul de apă şi canalizare ineficient etc.) ; 

• ℘ reglementarea regimului investitorilor străini în cadrul turismului 
românesc ; 

• ℘ eliminarea şi sancţionarea severă  a concurenţei neloiale practicate în 
turism ; 

• ℘ facilităţi de finanţare ; 
• ℘ simplificarea documentaţiei necesare pentru obţinerea de credite de 

către întreprinderile mici şi mijlocii. 
Domnul deputat Radu Alexandru remarcă faptul că baza de 

tratament constituie pentru multe obiective turistice şi pentru multe staţiuni 
principalul punct de atracţie, promovare şi exploatare a zonei. Domnia sa 
solicită participanţilor la lucrările comisiei să-şi exprime punctul de vedere 
personal şi profesional cu privire la opţiunea cea mai benefică pentru turism în 
ce priveşte administrarea bazelor de tratament de către Ministerul Sănătăţii sau 
de către Ministerul Turismului. 

Soluţia majoritară exprimată de către reprezentanţii unor 
importante societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate turismul este în 
favoarea exploatării bazelor de tratament de către Ministerul Turismului iar 
plata personalului medical să fie făcută de către proprietarii bazelor de 
tratament sau de către Ministerul Turismului, care au posibilitatea şi interesul 
real de a stimula şi cointeresa personalul medical ce profesează în acest 
domeniu. Domnul vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii îi 
asigură pe toţi participanţii la şedinţa de lucru de tot interesul pe care membrii 
comisiei î-l vor acorda acestui important sector economic. 
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La ora 10,30 întâlnirea este declarată închisă. 
Şedinţa comisiei continuă, având ca următor punct pe ordinea de zi 

o informare pe tema exploatării şi prelucrării lemnului şi a producţiei de 
mobilă. Participă la această întâlnire dl. Sarcă Mihai - subprefectul judeţului 
Harghita, dl. Bacs Karoly - director la Prefectura judeţului, dl. Biro Albin - 
viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, dl. Csiszer Csaba - director al 
filialei F.P.S. Harghita, dl. Kiss Ludovic - director al Direcţiei Silvice, Laszlo 
Ferenc - director MOBIHAR S.A.  Miercurea Ciuc, Cătană Savu - director 
MOBITOP S.A. Topliţa, Benko Alexandru - preşedinte LIGNO-PHOENIX 
S.A., Imre Racz Adriana - director LEMN PROD Cârţa, Orbok Sandor - 
director IFOR - CIUC S.A., Iacob Constantin - director FORTOP S.A. Topliţa, 
Grama Mateiu - director COLEMN S.A. Gălăuţaşi, Incze Bela - director 
FAMOS S.A. Odorheiu Secuiesc. 

Participanţii la şedinţă prezintă problemele generale şi problemele 
specifice fiecărei unităţi în parte cu care se confruntă industria exploatării şi 
prelucrării lemnului. Solicitările pe care invitaţii din cadrul acestui domeniu al 
industriei le adresează membrilor comisiei sunt : 
• ℘ stabilizarea preţurilor la intern pentru cherestea ; 
• ℘ tratament financiar egal pentru toţi agenţii economici interni ; 
• ℘ elaborarea de acte normative care să descurajeze exportul de lemn brut ; 
• ℘ investiţiile străine să fie orientate, printr-un cadru legislativ adecvat, către 

produsul finit ; 
• ℘ modificarea O.G. 9/1998, care în forma sa actuală este excesiv atractivă 

pentru persoanele ce au solicitat a fi disponibilizate, întrucât plăţile 
compensatorii le oferă avantaje materiale, de multe ori mai mari decât dacă 
ar fi continuat să lucreze în domeniul industriei lemnului ; 

• ℘ stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin acordarea de facilităţi 
financiare, în scopul retehnologizării ; 

• ℘ determinarea ROMSILVA să se implice cu mai mult interes şi eficienţă în 
amenajarea drumurilor forestiere pe care le are în exploatare ; 

• ℘ eliminarea monopolului exercitat în prezent de către ROMSILVA ; 
• ℘ elaborarea unei strategii pe termen lung pentru exploatarea masei lemnoase 

din România; 
• ℘ aplicarea de restricţii periodice la export ; 
• ℘ reevaluarea patrimoniului real al firmelor (O.G. 500/1994 este depăşită de 

realitate) ; modificarea şi reactualizarea acesteia constituie o prioritate 
pentru orice societate comercială din România ; 

• ℘ eliminarea monopolului exercitat de RENEL la energia electrică ; 
Criticile aduse de către reprezentanţii din industria lemnului la 

adresa ROMSILVA sunt numeroase. Se solicită membrilor Comisiei pentru 
industrii şi servicii să efectueze o anchetă care să verifice legalitatea licitaţiilor 
de masă lemnoasă. Sunt aduse acuze grave cu privire la existenţa unor firme 
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fantomă, axate pe export, care fraudează statul român, exploatând lacune ale 
legislaţiei în vigoare. 

Domnii deputaţi comunică invitaţilor faptul că vor solicita 
ROMSILVA să prezinte comisiei o situaţie clară a modalităţilor de efectuare a 
licitaţiilor pentru exploatarea masei lemnoase, iar în cazul în care se vor 
constata încălcări ale legii vor fi sesizate organele de anchetă competente şi se 
va urmări de către comisie rezultatele la care acestea vor ajunge. 
  Se solicită membrilor comisiei să fie repetate experienţele de acest 
gen, în speţă întâlniri ale reprezentanţilor din industria lemnului cu 
reprezentanţi ai forului legislativ al ţării, pentru a se putea forma o opinie 
generală şi fundamentată, la nivel naţional, cu privire la situaţia reală în care se 
află acest domeniu important  al economiei româneşti. 
  Domnul deputat Radu Alexandru Dumitru, vicepreşedintele 
comisiei, declară închisă întâlnirea la ora 12,30. 

Membrii comisiei şi membrii delegaţiei ce îi însoţesc se deplasează 
în oraşul Bălan, la Grupul social al Sucursalei miniere Bălan, unde sunt 
continuate lucrările şedinţei de comisie. Reprezentanţi din conducerea Minei de 
extracţie a cuprului de la Bălan prezintă istoricul zonei miniere şi a exploatării, 
după care aduce la cunoştinţa membrilor comisiei principalele probleme cu care 
se confruntă în prezent industria mineritului. Conducerea Sucursalei miniere 
Bălan şi liderii sindicali consideră că unica soluţie pentru depăşirea situaţiei 
dezastruoase în care se află unitatea lor o reprezintă acordarea de subvenţii 
unitare de către stat pe o perioadă de 5 ani. 

Domnii deputaţi propun ca variantă de redresare a minei 
reconversia profesională. Reprezentanţii Sucursalei miniere Bălan apreciază ca 
nerealizabilă propunerea, întrucât nu deţin fondurile necesare pentru o 
asemenea acţiune. Dânşii solicită sprijinul comisiei pentru desprinderea de 
Regia Autonomă Deva şi transformarea S.C. Bălan într-o societate comercială 
şi împărţirea subvenţiilor pe criterii de productivitate. 

Domnul vicepreşedinte Radu Alexandru comunică conducerii 
unităţii că va solicita Ministerului Industriei şi Comerţului să prezinte comisiei 
o situaţie care să reflecte criteriile în baza cărora au fost repartizate subvenţiile 
în industria minieră. 

Şedinţa de lucru este declarată închisă. Domnii deputaţi vizitează 
zonele de lucru ( colectoare de minereuri, galerii de transport, abataj ) din 
subteranul Puţului 3 al exploatării miniere. 

Delegaţia se deplasează spre Miercurea Ciuc. La ora 21,30 are loc 
o întâlnire de lucru a comisiei cu reprezentanţii S.C. HAMEROCK S.A. 
Miercurea Ciuc, HART S.A. şi TRICOHAR S.A. Tema discuţiilor s-a axat, în 
principal, pe analiza problemelor cu care se confruntă în prezent industria 
construcţiilor de maşini, în general, şi a construcţiilor de tractoare, în special, 
aceasta din urmă constituind obiectul de activitate al societăţii comerciale 
HAMEROCK S.A. 
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Invitaţii au prezentat problemele cu care se confruntă 
întreprinderile cu capital majoritar sau parţial de stat şi dificilele perspective de 
privatizare ale acestora. Dumnealor au rugat membrii comisiei ca la dezbaterile 
de amendare a Legii privatizării să fie luată în considerare de către forul 
legislativ şi metoda privatizării prin aport de capital. 

Domnii deputaţi i-au asigurat pe participanţii la dezbateri că vor 
analiza cu multă atenţie propunerile lor în cadrul şedinţelor de comisie din luna 
septembrie. 

La ora 23, 30 întâlnirea de lucru se declară închisă. 
 
Joi, 27 august 1998 - Comisia parlamentară îşi desfăşoară 

activitatea în municipiul Odorheiu Secuiesc. Lucrările comisiei au loc între 
orele 9,00 - 17,00. 

Preşedinte de şedinţă este domnul deputat Radu Alexandru, 
vicepreşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. 
  Primul punct pe ordinea de zi este vizitarea S.C. IKOS CONF S.A. 
- întreprindere de confecţii cu capital integral privat. Sunt prezentate 
problemele economico-financiare cu care se confruntă unitatea. S.C. IKOS 
CONF  S.A. a început din anul 1993 un amplu program de investiţii, suma 
totală fiind de 30 milioane $. Se solicită comisiei elaborarea unui cadru 
legislativ care să protejeze societăţile comerciale ce au făcut investiţii ample şi 
au avut productivitate. Legislaţia actuală determină şi favorizează 
decapitalizarea societăţilor comerciale. Ordonanţa 500/1994 este perimată şi 
elimină posibilitatea trecerii investiţiilor în amortismente. Sumele investite nu 
pot fi recuperate. Se solicită membrilor comisiei să ia măsurile necesare pentru 
reactualizarea acestui act normativ. Reevaluarea mijloacelor fixe la valoarea lor 
reală constituie problema fundamentală cu care se confruntă toate societăţile 
comerciale, indiferent de forma de proprietate. 
  Următorul punct pe ordinea de zi îl constituie vizita la 
întreprinderea de mecanică fină S.C. ROSEAL S.A. - Odorheiu Secuiesc. 
Reprezentanţii societăţii au prezentat membrilor comisiei principalele probleme 
cu care se confruntă unitatea, etapele ce au condus la privatizarea societăţii şi 
au făcut o serie de recomandări legislative, cum sunt : 
• ℘ elaborarea unei legi care să stabilească obligaţia de participare minimă (până 

în 9 %) din profit sau reduceri de pierderi a Consiliului de Administraţie ; 
• ℘ plata TVA-ului şi a impozitul pe profit să fie efectuate la încasare iar 

producerea TVA-ului  să fie posibilă numai pentru facturile achitate ; 
• ℘ păstrarea profitului net la societăţile comerciale şi utilizarea lor conform 

hotărârilor Adunării generale a acţionarilor, la care statul este majoritar ; 
• ℘ plata dividendelor să se facă proporţional (1:1) cu plata impozitelor pe 

profit. 
Domnul deputat Dan Nica apreciază investiţia ca fiind conceptul 

de viitor al economiei. 
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Domnul deputat Radu Alexandru consideră că este necesar să se 
creeze un cadru legislativ compatibil cu realitatea, care să permită actualizarea 
reevaluării mijloacelor fixe în scopul eliminării înregistrării de profit artificial. 

Lucrările şedinţei sunt închise. 
Comisia îşi continuă activitatea la sediul primăriei oraşului 

Odorheiu Secuiesc. Domnul Laszlo Sofalvi, viceprimarul municipiului prezintă 
delegaţiei parlamentare un scurt istoric al oraşului Odorheiu Secuiesc, 
principalele probleme cu care se confruntă municipalitatea şi face o succintă 
analiză a Proiectului de buget pe anul 1998. 

Şedinţa continuă cu o întâlnire între membrii comisiei şi 
reprezentanţii locali ai unor societăţi comerciale din domeniul turismului rural, 
al industriei de confecţii şi din industria lemnului. 

Au fost analizate probleme de natură economică, strategiile de 
modernizare şi restructurare a societăţilor comerciale reprezentate la întâlnire. 
A fost semnalat comisiei  caracterul anacronic dintre unele acte normative şi 
realitatea existentă în marile întreprinderi industriale şi în unităţile mici, cu 
capital majoritar privat sau integral privat. Discriminarea în ceea ce priveşte 
tratamentul financiar aplicat acestora este evidentă. 

Asigurarea unui cadru legislativ adecvat noilor realităţi a constituit 
o cerinţă constantă la toate întâlnire pe care Comisia pentru industrii şi servicii 
le-a avut în judeţele Bacău şi Harghita. 

La ora 17,00 şedinţa comisiei a fost declarată închisă. 
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