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al lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare din  zilele de 11 şi 13 decembrie 2006 

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 

îndeplinit, şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 şi 13 decembrie 2006. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 membri. 

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost 

conduse de domnul deputat Mihai Tudose, preşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

 

I. Audierea domnului Varujan Vosganian, candidat la funcţia de ministru al 

Economiei şi Comerţului - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 

industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 

pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, 

industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

 

II. ÎN FOND: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2006 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea 

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei 

Administrator
Original
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de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" -S.A. Săvineşti               

(PLx 916/4.12.2006). 

 

III. ÎN AVIZARE: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006                 (PLx 

911/27.11.2006) - şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru privatizare şi 

administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, industrii şi servicii 

din cadrul Senatului. 

 

IV. DIVERSE: 

Adresa Grupului Parlamentar al PSD nr. 14/1384 din 11 decembrie 2006 cu 

privire la desemnarea domnului deputat Iuliu Nosa pentru ocuparea funcţiei 

vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

 

 

Pentru primul punct al ordinii de zi, dezbătut în ziua de 11 decembrie 

2006, lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 

industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei 

pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi ai Comisiei economice, 

industrii şi servicii din cadrul Senatului referitor la audierea domnului Varujan 

Vosganian, candidat la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului. 

 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul deputat 

Iulian Iancu – preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera 

Deputaţilor şi de domnul senator Claudiu Tănăsescu – preşedintele Comisiei 

economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 62 de deputaţi şi senatori din 

totalul de 66 membri.   



 3

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, la 

lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22  membri. 

 

Domnul senator Claudiu Tănăsescu, preşedintele Comisiei economice, 

industrii şi servicii din cadrul Senatului, a prezentat CV-ul candidatului la 

funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul Varujan Vosganian. 

 

Candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul  

Varujan Vosganian, şi-a exprimat respectul pentru instituţia Parlamentului şi 

pentru colegii săi din Comisiile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului care 

participă la audierea sa. 

Candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul  

Varujan Vosganian, a adăugat că este pentru prima dată în cei 17 ani de 

democraţie din România când, în decursul mandatului, un candidat propus 

pentru ocuparea portofoliului de ministru rămas vacant este supus procedurilor 

parlamentare de validare. Domnia sa a susţinut că acest lucru dovedeşte, atât 

respect cât şi încredere faţă de discernământul membrilor Parlamentului.  

Candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul  

Varujan Vosganian, s-a referit în continuare, pe scurt, la viziunea sa asupra 

domeniului de activitate al Ministerului Economiei şi Comerţului, acesta fiind 

,,deosebit de vast’’.  

Printre principalele priorităţi ale domniei sale se numără: eficienţa 

energetică a României în plan european, asigurarea unei implicări mai ample a 

României în comerţul internaţional, elaborarea unei noi legislaţii a investiţiilor şi 

menţinerea preţului la energie la un nivel suportabil astfel încât să nu afecteze 

nivelul de trai al cetăţenilor României.  

În legătură cu politica energetică, obiectivele pe care domnia sa le 

consideră ca fiind cele mai importante sunt cele care ar înlătura vulnerabilităţile 

pe care le vom resimţi în procesul de integrare în Uniunea Europeană şi care ţin 
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fie de percepţia populaţiei şi de impactul asupra nivelului de trai, fie de modul în 

care economia românească va fi implicată în economia europeană. 

Candidatul la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, domnul  

Varujan Vosganian, a dorit să atragă atenţia asupra existenţei unei situaţii 

dramatice în privinţa stocurilor de cărbune existente în acest moment în ţară. Din 

informaţiile deţinute de domnia sa, stocurile de cărbune vor ajunge doar pentru 

următoarele două săptămâni. În ceea ce priveşte cazul complexului energetic 

Turceni, stocurile de cărbune ar urma să se  epuizeze în câteva zile.  

În opinia domniei sale, având în vedere situaţie dramatică a stocurilor de 

cărbune, discuţiile cu sindicatele din minerit care s-au angajat să lucreze în 

perioada Sărbătorilor ar trebui să fie reluate. 

Domnul Varujan Vosganian a menţionat că intenţionează să atragă până în 

anul 2012 fonduri de circa 5 miliarde EUR, pentru modernizarea sistemului 

energetic.  

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 

adresat întrebări candidatului la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului, 

în legătură cu politica energetică, industria de armament, politica comercială a 

României, industria constructoare de automobile şi au solicitat unele clarificări 

referitoare la priorităţile domniei sale în domeniului de activitate al MEC. 

Domnul Varujan Vosganian a răspuns pe larg întrebărilor formulate de 

membrii Comisiilor de specialitate şi a detaliat viziunea sa asupra obiectului de 

activitate şi al implicării Ministerului Economiei şi Comerţului în politica 

economică a ţării noastre.  

 

În urma audierii, preşedintele de şedinţă a supus la vot candidatura 

domnului Varujan Vosganian la funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului.  
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În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi, membrii Comisiilor 

reunite au avizat favorabil candidatura domnului Varujan Vosganian la 

funcţia de ministru al Economiei şi Comerţului. 

 

La şedinţa Comisiei din ziua de 13 decembrie 2006 au fost prezenţi, în 

calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, reprezentanţii 

Ministrului Finanţelor Publice: doamna Mariana Mişu – director general 

adjunct, doamna Camelia Dobroţeanu – director şi doamna Lucia Diaconescu – 

şef serviciu, reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului – Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI): domnul Cornel 

Bobâlcă – consilier juridic, precum şi reprezentantul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei: domnul Victor Florea – director 

economic. 

 

Şedinţa Comisiei a început cu dezbaterea punctului 1, în avizare, în 

şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru privatizare şi administrarea 

activelor statului din cadrul Senatului referitor la proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PLx 911/27.11.2006).  

 

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul deputat Mihai 

Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 29 de deputaţi şi senatori din 

totalul de 33  membri.   

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, la 

lucrările şedinţei comune au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22  membri. 

 

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna Mariana Mişu, 

director general adjunct,  a menţionat faptul că, necesitatea unei noi rectificări 
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bugetare pe anul 2006 a fost determinată, în principal de: reevaluarea 

principalilor indicatori macroeconomici faţă de prognoza avută în vedere la 

ultima rectificare bugetară din luna august a.c.; analiza execuţiei bugetare 

derulată pe parcursul primelor trei trimestre ale anului în curs, caracterizată de 

condiţii economice favorabile unui grad ridicat al încasărilor bugetare şi de 

subutilizarea alocaţiilor bugetare; necesitatea asigurării fondurilor pentru 

susţinerea transportului feroviar public de călători, dezvoltarea infrastructurii 

rutiere, precum şi pentru susţinerea sistemului de sănătate.  

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna Mariana Mişu, 

director general adjunct,  a explicat faptul că, în aceste condiţii, deşi deficitul 

bugetului general consolidat pe anul 2006 nu-şi modifică ponderea ca procent în 

produsul intern brut, totuşi ca valoare absolută acesta creşte cu 110, 2 milioane 

lei. 

 Domnia sa a adăugat faptul că, asigurarea unei bune execuţii bugetare prin 

realocarea fondurilor neutilizate către acţiuni cu un ritm mai alert de utilizare, 

reflectarea acestor modificări în volumul şi structura bugetului pe anul 2006, 

impun promovarea prezentului act normativ. 

 

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie dacă se întrevăd 

situaţii în care fondurile alocate de la bugetul de stat vor rămâne necheltuite la 

sfârşitul anului 2006. 

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna Mariana Mişu, 

director general adjunct,  a afirmat că nu vor exista asemenea situaţii, deoarece  

prezenta rectificare a bugetului de stat a fost făcută în urma analizării gradului de 

utilizare a fondurilor bugetare alocate în acest an principalilor ordonatori de 

credite. În urma acestei analize s-a propus diminuarea prevederilor bugetare la 

unii ordonatori principali de credite, suplimentarea la alţii, precum şi 

redistribuirea în cadrul sumelor aprobate. 



 7

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie ce s-a propus în 

cazul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în urma 

redistribuirii unor fonduri între sursele de finanţare. 

Reprezentantul Ministrului Finanţelor Publice, doamna Mariana Mişu, 

director general adjunct,  a menţionat că prezenta rectificare a bugetului de stat 

pe anul 2006, propune în cazul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului, diminuarea fondurilor alocate din creditele externe cu suma de 712,4 

milioane lei şi a fondurilor externe nerambursabile cu suma de 187,9 milioane 

lei şi de asemenea majorarea fondurilor alocate de la bugetul de stat cu 656,4 

milioane lei şi a fondurilor alocate din veniturile proprii cu suma de 33,5 

milioane lei. 

 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a supus la vot 

propunerea  ca prezentul proiect de lege să fie avizat favorabil. 

 

În urma exprimării votului, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat 

lucrările în şedinţă separată, cu dezbaterea punctului 1, în fond, al ordinii de zi 

referitor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2004 privind 

autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru 

alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" -S.A. 

Săvineşti  (PLx 916/4.12.2006). 

 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează, pe de o parte, autorizarea 

Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie din cadrul 

Ministerului Economiei şi Comerţului ca, prin ordin al ministrului, să sisteze 

finanţarea cheltuielilor aferente întreţinerii şi conservării unor instalaţii ale 
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Societăţii Comerciale "Melana IV" -S.A. Săvineşti şi, pe de altă parte, să permită 

încetarea procedurii de lichidare voluntară în cazul în care se înregistrează 

scrisori de intenţie pentru privatizarea acesteia. Acesta este elaborat în temeiul 

art. 1 pct. I poz. 19 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe. 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului –Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul consilier juridic Cornel 

Bobâlcă, a afirmat că Societatea Comercială „Melana IV” - S.A. Săvineşti s-a 

înfiinţat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Melana IV”  - S.A. sub 

autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.190/2003.  

 Domnia sa a precizat că obiectul principal de activitate al societăţii este 

fabricarea şi comercializarea fibrelor sintetice tip Melană, de categoria fibrelor 

Polinitrilacrilice (PNA). Activitatea Societăţii Comerciale „Melana IV” - S.A. 

Săvineşti este oprită, iar instalaţia pe care o are în dotare nu a fost pusă în 

funcţiune niciodată şi în prezent societatea nu dispune de lichidităţi pentru 

repornirea activităţii. 

De asemenea, prin Ordonanţa Guvernului nr.14/2004, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.167/2004, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării 

în Industrie (OPSPI) a fost autorizat să finanţeze, în limita sumei de 1.080.000 

lei (RON) cheltuielile materiale, lucrările de întreţinere şi conservare a 

instalaţiilor şi clădirilor, pentru plata salariilor numărului minim de personal 

necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi asigurarea pazei Societăţii 

Comerciale „Melana IV” - S.A. Săvineşti în scopul privatizării. 

Domnia sa a adăugat că în ceea ce priveşte finanţarea, aceasta s-a efectuat 

în baza Convenţiei nr.10/2004 încheiată între OPSPI şi Societatea Comercială 

„Melana IV” - S.A. Săvineşti, virându-se societăţii în cursul anilor 2004, 2005 şi 

până în prezent o sumă în valoare de 611.297,60 lei (RON). 
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         Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul consilier juridic Cornel 

Bobâlcă, a adăugat că prezenta ordonanţă propune ca prin ordin al ministrului 

Economiei şi Comerţului să se sisteze plata cheltuielilor menţionate, în condiţiile 

în care Adunarea Generală a acţionarilor a hotărât dizolvarea şi lichidarea 

societăţii. Dacă însă se înregistrează o scrisoare de interes, fapt care ar genera 

reluarea procesului de privatizare, se lasă posibilitatea instituţiei publice 

implicate să continue finanţarea cheltuielilor precizate mai sus. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat reprezentantului MEC             - 

OPSPI amănunte despre situaţia actuală a Oficiul Participaţiilor Statului şi 

Privatizării în Industrie. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul consilier juridic Cornel 

Bobâlcă, a afirmat că în acest moment OPSPI se află încă în subordinea MEC, 

dar  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va prelua toate societăţile 

aflate în portofoliul OPSPI în momentul în care ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului care cuprinde  aceste prevederi va intra în vigoare. 

Domnia sa a subliniat că principalul scop al MEC - OPSPI cu privire la 

Societatea Comercială “Melana IV” - S.A. Săvineşti a constat în repornirea 

activităţii societăţii, iar în acest sens au fost iniţiate două procese de privatizare a 

societăţii prin vânzarea de acţiuni prin negociere pe bază de oferte finale şi 

irevocabile, în cursul anilor 2004 şi 2005.  

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie dacă au existat solicitări de 

cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni din partea investitorilor. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului - Oficiul 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, domnul consilier juridic Cornel 

Bobâlcă, a menţionat că, în cadrul proceselor de privatizare nu au existat cereri 

de cumpărare a dosarului de prezentare în vederea depunerii ofertelor de 

cumpărare, deşi au fost publicate anunţuri atât în presa internă cât şi în cea 

internaţională. 
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Domnia sa a precizat că, în conformitate cu prevederile art.167 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 

privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, instituţia publică implicată poate decide încetarea 

procedurii de lichidare voluntară în situaţia în care se înregistrează o scrisoare de 

intenţie prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni. 

         Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a dorit să ştie care a fost 

scopul înfiinţării Societăţii Comerciale „Melana IV” - S.A. Săvineşti în anul 

2002, precum şi  care este valoarea investiţiilor statului român în această 

societate comercială.   

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a solicitat reprezentantului Ministerului 

Economiei şi Comerţului – OPSPI informaţii cu privire la: componenţa 

Consiliului de Administraţie al societăţii, contractul de management, activitatea 

desfăşurată de echipa managerială în vederea privatizării societăţii, precum şi 

situaţia societăţii (la momentul înfiinţării şi în momentul actual). 

  La dezbaterile Comisiei din partea Ministerului Economiei şi Comerţului   

– OPSPI reprezentarea s-a făcut la nivel de consilier (domnul Cornel Bobâlcă         

- consilier juridic), iar acesta  nu a prezentat membrilor Comisiei niciun 

document cu privire la Societatea Comercială „Melana IV” - S.A. Săvineşti şi nu 

a avut competenţa de a furniza informaţiile solicitate de domnii deputaţi. 

 Ca atare, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

amânarea dezbaterii prezentului proiect de lege pentru săptămâna 18 – 22 

decembrie a.c., urmând ca reprezentarea din partea Ministerului Economiei şi 

Comerţului să se facă la nivel de secretar de stat. 

 De asemenea,  membrii Comisiei au hotărât ca până luni, 18 decembrie 

a.c., MEC – OPSPI să transmită Comisie documentaţia cu privire la situaţia 

Societăţii Comerciale „Melana IV” - S.A. Săvineşti (valoarea de inventar a 

societăţii – atât terenuri cât şi clădiri – la momentul înfiinţării, precum şi la 
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momentul actual, activele înstrăinate, momentul şi motivul înstrăinării acestor 

active), contractul de management, activitatea desfăşurată de echipa managerială 

în vederea privatizării societăţii precum şi componenţa Consiliului de 

Administraţie al societăţii. 

 

Şedinţa Comisiei a continuat cu examinarea punctului IV al ordinii de 

zi referitor la adresa Grupului Parlamentar al PSD nr. 14/1384 din 11 decembrie 

2006 cu privire la desemnarea domnului deputat Iuliu Nosa pentru ocuparea 

funcţiei vacante de secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare. 

 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a prezentat membrilor Comisiei adresa 

Grupului Parlamentar al PSD   nr. 14/1384 din 11 decembrie 2006 prin care 

domnul deputat Iuliu Nosa a fost desemnat să ocupe funcţia de secretar al 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Această funcţie a 

rămas vacantă în urma plecării domnului deputat Vasile Cosmin Nicula la 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Având în vedere propunerea liderului Grupului Parlamentar al PSD, în baza 

prevederilor art. 45 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, numirea domnului Iuliu Nosa în funcţia de secretar al Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 

    

                                                                                                                                                          

PREŞEDINTE, 
   Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                             Cornel Popa  
                             
  
 

Consilier parlamentar: 
Anca Chiser 
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                    Expert parlamentar:   
                                                                                       Graziella Segărceanu 
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