
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică economică,         
             reformă şi privatizare 

                 Bucureşti,  
                Nr. 21/283/22.10.2009 

 

Proces verbal 
al şedinţei Comisiei din  zilele de 20, 21 şi 22 octombrie 2009 

 
 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 20 octombrie 2009. 

La lucrările Comisiei din  zilele de 20, 21 şi 22 octombrie au fost prezenţi          
toţi deputaţii din totalul de 22 de membri.  

Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii: Ministerului Economiei, domnul 
Alexandru Săndulescu, director general, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, 
doamna Irina Avram, direcţia Ajutor de Stat, director general. 

Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2009 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. (PLx 484/2009) – AVIZ comun cu 
Comisia economică, industrii şi servicii din Senat. 

 
Cele două Comisii sesizate în avizare au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 

separate. 
La primul punct al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Economiei, domnul 

Alexandru Săndulescu, director general, a subliniat  că acest act normativ îşi propune să 
reglementeze problema datoriilor Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a spus că în cadrul art. 19 din cadrul Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, a fost introdus alin. (8) cu următorul 
cuprins: „Ministerul Economiei acordă Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 
sumele prevăzute la alineatul (5) după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de 
stat, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 137/2007 şi obţinerea aprobării din partea Comisiei Europene”. Aplicarea 
acestei prevederi presupune demararea procedurii de notificare şi consultare cu Comisia 
Europeană, procedură care durează minimum 6 luni, făcând restul prevederilor 
inaplicabile în cursul anului 2009. În acest context, situaţia                   economico-
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financiară a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se va agrava continuu, ducând 
la imposibilitatea continuării activităţii pentru acest operator economic de importanţă 
esenţială pentru sistemul energetic şi economia naţională. 

 Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a adăugat că în vederea remedierii acestei situaţii, prin Ordonanţa Guvernului nr. 
19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, la art. 19 alin. (5) s-a 
prevăzut: „suma de 218.000 mii lei va fi utilizată pentru acoperirea pierderilor realizate 
de  Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare din anii precedenţi”. Pe de altă parte, 
potrivit art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, termenul de „ajutor de stat” este caracterizat de 
următoarele elemente definitorii: orice sprijin acordat de stat sau din surse ale statului, 
care distorsionează sau ar putea distorsiona concurenţa, prin favorizarea unui anumit 
agent economic sau a producţiei anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerţul 
între statele membre. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a spus că, analizând aceste condiţii în cazul Regiei Autonome pentru Activităţi 
Nucleare, rezultă că nu sunt întrunite cele patru elemente definitorii cu măsura prevăzută 
de art. 19 alin. (5)-(7) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 500/2009 să constituie ajutor 
de stat, respectiv faptul că nu se creează un avantaj de natură economică în favoarea 
Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, ci se remediază modul incorect în care a 
fost stabilit preţul de vânzare reglementat pentru apa grea în perioada 1998-2008, şi, în 
acelaşi timp nu este afectat comerţul dintre statele membre şi nu este distorsionată 
concurenţa întrucât Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare este singurul producător 
de apă grea din Europa. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a adăugat că este necesară eliminarea alineatului (8) din cadrul art. 19 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009, deoarece măsura de acoperire a pierderilor Regiei 
Autonome pentru Activităţi Nucleare nu are caracter de ajutor de stat. 

Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit  să ştie cine au fost autorităţile competente 
care ar fi trebuit să intervină, precum şi poziţia Ministerului Economiei şi a Autorităţii de 
reglementare, în perioada în care această datorie a fost acumulată. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, a răspuns că, având în vedere caracterul de monopol natural al producţiei de apă 
grea, autorităţile române au decis ca preţul de vânzare al acesteia să fie reglementat. 
Astfel, în perioada 1998-2000, preţul a fost stabilit în baza Hotărârii Guvernului          
nr. 490/1998, iar începând cu anul 2001 în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          
nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit acestor prevederi, preţul reglementat se stabileşte prin 
ajustare pe baza indicilor de inflaţie şi nu pe baza costurilor efective.  

 Domnul preşedinte Mihai Tudose a dorit să ştie cine sunt reprezentanţii 
ministerului în consiliul de administraţie al acestei societăţi. 

Reprezentantul Ministerului Economiei, domnul Alexandru Săndulescu, director 
general, nu a putut răspunde la această întrebare. 

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Mihai Tudose a propus avizarea favorabilă 
a acestei propuneri legislative. Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, solicitarea unei informări 

din partea Ministerului Economiei referitoare la: activitatea Regiei Autonome pentru 
Activităţi Nucleare; condiţiile economice care au condus la acumularea acestei datorii, 
precum şi perioada în care au fost acumulate; autorităţile competente care ar fi trebuit să 
intervină, precum şi poziţia Ministerului Economiei, a Autorităţii de reglementare, a 
Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare precum şi a Consiliului de Administraţie al 
Regiei în perioada în care această datorie a fost acumulată; motivele pentru care nu a fost 
sesizată, în timp util, această acumulare de datorii sau dacă această sesizare a existat, care 
au fost autorităţile care au sesizat acest lucru şi care au fost măsurile dispuse pentru 
reglementarea situaţiei; actualitatea condiţiilor care au condus la aceasta acumulare de 
datorii pentru a nu ajunge, din nou, la repetarea lor.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 21 octombrie cu studiul si dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
(PLx 455/2009). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 
ulterioară a Comisie.  

Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 22 octombrie studiul si dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 
(PLx 455/2009).  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât ca votul să fie dat într-o şedinţă 
ulterioară a Comisie. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
          Mihai TUDOSE 

                                                             SECRETAR, 
                                                     Cătălin CHERECHEŞ                       

       
 
 
 
 
                         Consilier parlamentar 
                                    Anca Chiser 
                            Expert parlamentar 
                             Nicoleta Ghencian 
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