
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Comisia pentru industrii şi servicii

Bucureşti, nr. 21/531/16.09.2002                                  Bucureşti, nr.23/165/12.09.2002

                    R  A  P  O  R  T        C O M U N
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare,
reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi

energiei termice

      În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2002 privind
reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări
de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice, trimis cu adresa nr.
420/ 12.09.2002.

     La întocmirea prezentului raport s-a avut în vedere avizul nr.794/17.06.2002 al Consiliului Legislativ.
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Proiectul de Lege are ca obiect reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale în curs de privatizare, faţă de
furnizorii de utilităţi.

Aceste măsuri îmbracă un caracter de excepţionalitate, cunoscut fiind faptul că unele societăţi comerciale din aria de
interes a instituţiilor publice implicate intră în proces de privatizare şi ele nu pot fi atractive pentru potenţialii investitori decât
în condiţiile degrevării de aceste datorii.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din  Constituţie.
La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, reprezentanţii:

1. Ministerului Industriei şi Resurselor  : doamna Vlad Silvia-director general, doamna Mihaiela Lazea-director,
doamna Brădean Magda Lena-consilier;

2. Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ianda Elena- director  general adjunct, doamna Diaconescu Lucica- şef
serviciu.

        Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 05.09.2002.
    Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii au examinat acest proiect de Lege, în şedinţele din datele de 18.09.2002,
respectiv 25.09.2002.
         La lucrări au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare, iar din partea Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 de membrii.

În urma dezbaterii, Comisiile pentru politică economică, reformă şi privatizare şi pentru industrii şi servicii propun
admiterea cu modificări a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2002 privind
reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de
întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice, cu un vot împotrivă, nici o
abţinere şi 27 voturi pentru, respectiv în unanimitate (24 voturi).



3

I. Amendamente admise

În urma examinării acestui proiect de lege,  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, propune ca
acesta să fie supus, spre dezbatere şi adoptare în plenul Camerei Deputaţilor cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea propunerii

amendamentelor
0. 1. 2. 3.
1. 

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.89 din 20
iunie 2002 privind reglementarea
unor datorii ale societăţilor
comerciale aflate  în proces de
privatizare, reprezentând penalităţi şi
majorări de întârziere aferente
serviciilor de furnizare a energiei
electrice, gazelor naturale şi energiei
termice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.459
din 27 iunie 2002.

Articolul unic al Legii se modifică şi
devine:
�Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.89 din 20 iunie
2002 privind reglementarea unor datorii
ale societăţilor comerciale aflate  în
proces de privatizare, reprezentând
penalităţi şi majorări de întârziere
aferente serviciilor de furnizare a
energiei electrice, gazelor naturale şi
energiei termice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.459 din
27 iunie 2002, cu următoarele
modificări şi completări:�

Autor: Comisia pentru politică

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
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economică, reformă şi privatizare
2. Art.1. � (1) La solicitarea societăţilor

comerciale aflate în proces de
privatizare, înainte de publicarea
anunţului de privatizare, regiile
autonome, companiile naţionale,
societăţile naţionale, societăţile
comerciale cu capital majoritar de stat
din subordinea Ministerului Industriei
şi Resurselor, aprobă amânarea la
plată pe o perioadă de până la 10 ani a
penalităţilor şi majorărilor de
întârziere aferente serviciilor de
furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale şi energiei termice până la
data de 31.12.2001, cu condiţia
achitării sumelor datorate la data de
1.01.2002.
             (2) Sumele care fac obiectul
înlesnirilor potrivit alin. (1) nu vor fi
actualizate.

Nemodificat

3. Art.2.  Aprobarea înlesnirilor
prevăzute la art.1 se acordă de
Adunarea Generală a Acţionarilior la
societăţi comerciale, respectiv
Consiliile de Administraţie la regii

Art.2 se modifică, se completează şi va
avea următorul cuprins:

Art.2. Aprobarea înlesnirilor prevăzute
la art.1 se acordă de Adunarea Generală

Nu este necesară precizarea întrucât
aceasta este prevăzută de
reglementările legale existente.
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autonome, pe baza mandatului dat  de
ministerul industriei şi resurselor.

a Acţionarilior la societăţi comerciale,
respectiv Consiliile de Administraţie la
regii autonome, potrivit prevederilor
legale în vigoare.

Autor: dep. Dan Radu Ruşanu - PNL

4. Art.3. Obligaţiile datorate pentru care
sau aprobat înlesniri vor fi evidenţiate
în conturi de ordine şi evidenţă în
afara bilanţului, urmând ca la sfârşitul
perioadei prevăzute la art.1, prin
hotărâre de Guvern, să se decidă
asupra modului de reglementare.

Art.3 se completează şi va avea
următorul cuprins:

Art.3. Obligaţiile datorate pentru care
sau aprobat înlesniri vor fi evidenţiate în
conturi de ordine şi evidenţă în afara
bilanţului, urmând ca la sfârşitul
perioadei prevăzute la art.1 alin. (1),
prin hotărâre de Guvern, să se decidă
asupra modului de reglementare a
acestora.

Autor:
dep. Lucia Cornelia Lepădatu � PSD

Pentru claritatea textului.

5. Art.4. În termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul
Industriei şi Resurselor  va elabora şi
va supune spre aprobare Guvernului,

Art.4 se modifică, se completează şi va
avea următorul cuprins:

Art.4.  Până la data de 15 octombrie
2002, Ministerul Industriei şi Resurselor

Normele metodologice nu au fost
emise nici până în prezent, deşi au
trecut aproape 90 de zile de la data
intrării în vigoare a ordonanţei de
urgenţă. De aceea s-a prevăzut un
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Normele metodologice de aplicare a
acesteia, care vor cuprinde condiţiile
şi criteriile în baza cărora se pot
acorda aceste amânări.

va elabora şi va supune spre aprobare
Guvernului, Normele metodologice de
aplicare a acesteia, care vor cuprinde
condiţiile şi criteriile în baza cărora se
pot acorda aceste amânări.

Autor: Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

termen fix până la care urmează a fi
elaborate aceste norme.

II. Amendamente respinse

In cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.
crt.                         Text iniţial

Amendamentul propus şi autorul
acestuia

             Motivare

0 1 2 3
1 Art. 1. - (1) La solicitarea societăţilor

comerciale aflate în proces de
privatizare, înainte de publicarea
anunţului de privatizare, regiile
autonome, companiile naţionale,
societăţile naţionale, societăţile
comerciale cu capital majoritar de stat

Art.1. se modifică, şi va avea următorul
cuprins:
Art.1. - (1) La solicitarea societăţilor
comerciale aflate în proces de
privatizare, înainte de publicarea
anunţului de privatizare, regiile
autonome, companiile naţionale,

a) Argumente pentru susţinerea
amendamentelor:
     Pentru a elimina arbitrariul în
acordarea perioadei  de  reeşalonare;
        b)Argumente pentru respingerea
amendamentelor:
      Este necesară prevederea unei
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Nr.
crt.                         Text iniţial

Amendamentul propus şi autorul
acestuia

             Motivare

din subordinea Ministerului Industriei
şi Resurselor, aprobă amânarea la
plată pe o perioadă de până la 10 ani a
penalităţilor şi majorărilor de
întârziere aferente serviciilor de
furnizare a energiei electrice, gazelor
naturale şi energiei termice până la
data de 31.12.2001, cu condiţia
achitării sumelor datorate la data de
1.01.2002.

societăţile naţionale, societăţile
comerciale cu capital majoritar de stat
din subordinea Ministerului Industriei şi
Resurselor, aprobă amânarea la plată pe
o perioadă de 10 ani a penalităţilor şi
majorărilor de întârziere aferente
serviciilor de furnizare a energiei
electrice, gazelor naturale şi energiei
termice până la data de 31.12.2001, cu
condiţia achitării sumelor datorate la
data de 1.01.2002.
Autor: dep. Dan Radu Ruşanu - PNL

perioade diferite până la care unele
societăţi îşi pot achita datoriile
eşalonate. În proiectul normelor
metodologice s-a prevăzut că această
perioadă poate varia între 5-10 ani,
precum şi criterii care stabilesc
această perioadă.

               PREŞEDINTE,                                                                                                               PREŞEDINTE,
            Dan Radu Ruşan                                                                                                                Antal  Istvan

                  SECRETAR,                                                                                                                  SECRETAR,
        Lucia-Cornelia Lepădatu                                                                                                     Aurelia  Vasile

 Consilier parlamentar,                                                                                                                             Expert parlamentar
                 Doina Leonte                                                                                                                                          Gloria Vlăsceanu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Comisia  pentru industrii
           şi servicii

 Bucureşti,Nr.21/531/16.09.2002  Bucureşti, nr.23/165/12.09.2002

C ă t r e,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI   DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2002 privind
reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de
privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente
serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei
termice.

În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi
Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor
datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând
penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei
electrice, gazelor naturale şi energiei termice, trimis cu adresa nr. 420/
12.09.2002, urmând a întocmi un raport comun la această iniţiativă legislativă.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a examinat acest
proiect de Lege, în şedinţa din data de 18.09.2002, iar Comisia pentru industrii
şi servicii în şedinţa din 25.09.2002.

 PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu              Antal István
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