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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 17 şi 18 iunie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi în zilele de 17 şi 18 iunie
2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 17 iunie 2003
1. Prezentarea situaţiei actuale a Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc, ca

urmare a preluării de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a pachetului majoritar de acţiuni.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
Miercuri, 18 iunie 2003
1. Audierea domnului Dan Ioan Popescu, în vederea numirii în funcţia de

ministru la Ministerul Economiei şi Comerţului.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 17 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Autorităţii pentru

Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului : domnul  Gabriel Mladenovici -
administrator special al Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc, din partea
Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc: domnul Ioan Niculae Alecu - preşedintele
Consiliului de Administraţie şi domnul Marcel Cadar - director general. 

In conformitate cu art. 48 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din
partea grupului parlamentar al PRM, domnul deputat Ludovic Mardari a primit mandat
de înlocuire a domnului deputat Ion Mocioi- membru al Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare -  la lucrările comisiei din 17.06.2003.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă prezentarea situaţiei actuale a
Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc, ca urmare a preluării de către Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a pachetului majoritar de
acţiuni.

Reprezentantul Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc le-a prezentat
membrilor comisiei şi un material scris cu privire la situaţia economico-financiară a
societăţii care a cuprins şi structura acţionariatului înregistrată la 30.04.2003. 

Reprezentantul Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc a spus că societatea
a pierdut o mare parte din piaţă, şi în consecinţă şi producţia de ţigarete româneşti a
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scăzut de la 25.000 tone în anul 1997 la 11.000 tone în anul 2001, această reducere
datorându-se unei politici de management proaste duse de fostele conduceri ale
societăţii. Astfel, în perioada 1995-1999, s-au efectuat investiţii în sumă de
aproximativ 100 milioane dolari, finanţarea parţială a acestora fiind asigurată din
credite garantate de stat, purtătoare de dobânzi cu valori cuprinse între 8 şi 10%.

Reprezentantul Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc a spus că începând
cu 1 iulie a.c. creşte acciza la tutun, acest lucru avantajând producătorii de ţigarete
medii şi scumpe şi dezavantajând producătorii de ţigarete populare.De asemenea,
reprezentantul Societăţii Naţionale a Tutunului Românesc a dorit să sublinieze faptul
că la 31.05.2003 societatea nu a înregistrat plăţi restante privind obligaţiile salariale,
datorii la furnizorii externi şi interni, datorii privind creditele externe sau alte datorii
privind activitatea curentă.

Domnii deputaţi au dorit să ştie:1) de ce societatea nu s-a orientat către
acapararea unui sector de piaţă care să se adreseze ţigaretelor medii, prin intermediul
creşterii calităţii ţigaretei româneşti şi nu a creşterii cantităţii de ţigarete fabricate; 2)
de ce SNTR nu a dus o politică de creştere a calităţii tutunului procesat, astfel încât
societăţile străine (ex. Philip Morris) de ţigarete care sunt pe piaţa românescă să nu
mai apeleze în exterior, pentru obţinerea materiei prime; 3) care este strategia societăţii
SNTR şi câte din fabricile sale vor mai funcţiona?; 4) de ce nu s-au promovat ţigările
româneşti prin intermediul publicităţii?; 5) pe ce criterii vor fi alese fabricile din cadrul
SNTR ce se vor închide.

Domnul Gabriel Mladenovici a spus că în perioada de administrare specială,
începută de acum 2 luni, primele măsuri au fost de notificare a creditorilor societăţii
pentru a se suspenda orice acţiune de recuperare a creditelor. De asemenea s-au luat
măsuri pentru recuperarea datoriilor societăţii, fiind deci suspendate toate  procesele cu
caracter patrimonial. In prezent s-a întocmit un plan de restructurare a societăţii în
paralel cu planul comandat de SNTR Institutului de Economie Agrară. Domnul
Gabriel Mladenovici a spus că s-a reluat producţia de ţigarete după o întrerupere de 2
luni, iar pentru procesul de distribuţie s-a aplicat regula ca, la 30 tone de ţigarete
ridicate de distribuitor să se facă plata pe loc. Totuşi, piaţa a absorbit o cantitate de
ţigarete mai mică decât cea previzionată, urmând ca în perioada imediat următoare să
se scadă producţia de ţigarete.

Domnul Gabriel Mladenovici a spus că datorită dificultăţilor înregistrate la
SNTR va fi nevoie de o restructurare a societăţii, urmând ca fabricile din Iaşi şi
Timişoara, care au o pondere mai mică în totalul vânzărilor societăţii, să fie închise.

Miercuri, 18 iunie 2003 a avut loc, în cadrul unei şedinţe comune a celor patru
comisii de specialitate din Parlamentul României, audierea domnului Dan Ioan
Popescu în vederea numirii în funcţia de ministru al Ministerului Economiei şi
Comerţului.

Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnii: Dan Radu Ruşanu -
preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare - din cadrul
Camerei Deputaţilor, domnul Antal Istvan - preşedintele Comisiei pentru industrii şi
servicii - din cadrul Camerei Deputaţilor, domnul Dan Mircea Popescu - preşedintele
Comisiei economice - din cadrul Senatului.
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Domnul ministru Dan Ioan Popescu a prezentat membrilor comisiilor reunite
principalele direcţii ale politicii noului minister. 

Domnul ministru Dan Ioan Popescu a subliniat faptul că până în prezent nu s-au
realizat restructurări importante sau investiţii suficiente în sectorul energetic, sector
care are o pondere importantă în cadrul economiei naţionale dar începând cu luna iunie
conform calendarului stabilit cu Comisia Europeană vor avea loc dezbateri cu privire
la planul de dezvoltare strategică al României pentru 2004 -2007, respectiv 2007-
2015. De asemenea, domnul ministru Dan Ioan Popescu a spus că gradul de deschidere
al pieţei de energie a României este de 30%, respectiv piaţa de gaze naturale a
României este de 33%, iar începând cu luna mai a.c., ţara noastră este integrată din
punct de vedere energetic în Uniunea Europeană.

Domnul ministru Dan Ioan Popescu a spus că un alt document important, ce va
fi definitivat pe 4 iulie a.c., este cel privitor la politica de industrializare a României. In
continuare, domnul ministru Dan Ioan Popescu a prezentat situaţia cu privire la
industria siderurgică şi a industriei de apărare, subliniind faptul că în viitor majoritatea
capacităţilor din industria de apărare vor fi îndreptate spre sectorul civil, exemplificând
situaţia parcurilor industriale. In ceea ce priveşte componenta integrare europeană,
domnul ministru Dan Ioan Popescu a spus că nu numai ministerul de specialitate se va
ocupa de această componentă ci şi noul minister pe care îl va conduce şi care va
urmări implementarea aquis-ului comunitar în cadrul economiei româneşti.

Domnul ministru Dan Ioan Popescu  a spus că, în ceea ce priveşte componenta
comercială, politica ministerului va viza atât comerţul interior cât şi comerţul exterior,
urmând a se reanaliza toate acordurile bilaterale făcute cu ţările din vecinătate,
respectiv încheierea unor noi acorduri în vederea recâştigării unor pieţe tradiţionale
pentru România şi care s-au pierdut imediat după revoluţie, respectiv dorindu-se
realizarea unei politici comerciale şi de produs competitive la nivel internaţional.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit ca domnul ministru să explice
dataliat problematica investiţiilor din domeniul energetic.

Domnul ministru Dan Ioan Popescu  a spus că în perioada 2000-2001 procesul
de restructuare a sectorului energetic s-a limitat numai la componenta de personal,
respectiv reducerea numărului de personal şi la îmbunătăţirea unor indicatori
economici. In ceea ce priveşte componenta de investiţii directe în sectorul energetic,
aceasta este foarte greu de realizat datorită costurilor mari, de ordinul sutelor de
milioane de dolari şi pe care statul român nu le poate suporta în totalitate, de la buget.
Astfel, se pune problema atragerii unor surse private sau în sistem de parteneriat
public-privat, astfel încât să fie posibilă continuarea investiţiilor în domeniile energiei
electrice şi termice.

In ceea ce priveşte sectorul industrial, după 1990 a existat preocuparea
privatizării pe zone de distribuţie şi a reorganizării pe zona de producţie. In prezent se
doreşte atragerea de investiţii în zona de producere a energiei electrice, nu numai pe
seama sursei bugetare (ca în cazul investiţiei Cernavodă II) ci şi pe seama altor surse
externe. De asemenea, se doreşte realizarea unor investiţii în domeniul creşterii
capacităţii de producere a energiei electrice a României, urmărindu-se înlocuirea
sistemului garanţiei dată de stat pentru o astfel de investiţie, cu sistemul practicat în
străinătate, conform căruia garanţia va fi asupra preluării energiei produse pe zona
respectivă.
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Domnul ministru Dan Ioan Popescu  a precizat că de la 1 ianuarie 2005 toate
ţările din Europa vor practica acelaşi preţ pentru transportul energiei.

In continuare, domnii deputaţi şi senatori au dorit să le fie lămurite, de către
domnul ministru, anumite problematici care ţin atât de politica economică, comercială
cât şi cea industrială a ministerului nou creat. 

Domnul ministru a răspuns aproape în totalitate la problematicile puse în
dezbatere de domnii parlamentari, urmând ca la întrebările ce necesitau documentaţie
concretă să poată fi lămurite într-o întrevedere viitoare, pe bază de documente scrise,
prezentate în prealabil domnilor parlamentari.

         PREŞEDINTE, 
       Dan Radu Ruşanu
                      SECRETAR,                                                
                         Iuliu Vida                                  

     Expert parlamentar,
                                                                                                       Alina Cristina Hodivoianu


