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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru industrii şi servicii                                                               Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
       Bucureşti,13.12.2006                                                                                                   Bucureşti,13.12.2006  
            Nr.23/59/2006                                                                                                              Nr.22/208/2006 
 

RAPORT  COMUN 
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind 

aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi 
Comerţului pe anul 2005 

 
 

Conform art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a sesizat, în 
procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, cu adresa nr. PL-X 231 din 3 iulie 2006, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii cu cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de 
sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005. 

Prezenta Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 
privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi 
Comerţului pe anul 2005. Prin această ordonanţă se prevede scutirea la plată a obligaţiilor operatorilor economici de sub 
autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, datorate şi neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente 
perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2005, cu excepţia obligaţiilor datorate pentru reţinerile la sursă, în limita plafonului 
de 326.261.303 lei (RON). 

Pentru legea supusă reexaminării, la data de 9 mai 2006, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci împreună 
cu Comisia pentru industrii şi servicii au întocmit un raport comun cu amendamente admise pe care l-au înaintat 
Plenului Camerei Deputaţilor, propunând adoptarea acestuia.  
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La întocmirea raportului comun înaintat la data de 9 mai 2006 s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ulterior, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de cameră decizională, în şedinţa 
din 16 mai 2006.  

Cu adresa nr. CA/742 din 12 iunie 2006, Preşedintele României a transmis Parlamentului cererea de 
reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, 
formulată în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată prin care se sesizează următoarele aspecte: 
  - legea în această formă poate afecta angajamentele asumate de România la Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte acordarea ajutoarelor de stat; astfel cum sunt formulate, scutirile de la plata obligaţiilor financiare acordate au 
semnificaţia unor ajutoare de stat lipsite de caracter reversibil; 
  - acordarea scutirilor respective trebuie să fie condiţionată de elaborarea şi aplicarea unor proiecte de 
restructurare ce ar permite funcţionalitatea persoanelor juridice beneficiare; 
  - legea referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 trebuie să cuprindă aspectele tehnice 
semnalate de Consiliul Concurenţei, transmise ulterior adoptării legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă.  

Senatul, în urma reexaminării în şedinţa din data de 29 iunie 2006, a adoptat această lege. 
Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

industrii şi servicii a dezbătut şi finalizat raportul asupra cererii de reexaminare a legii menţionate în şedinţa din 6 
decembrie 2006, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - în şedinţa din 13 decembrie 2006. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul 
Cosmin Popescu – secretar de stat şi doamna Alina Vlad – consilier, din partea Consiliului Concurenţei: domnul Mihai 
Giugariu – subsecretar de stat şi doamna Cristina Cobianu – director şi din partea Ministerului Finanţelor Publice – 
ANAF: doamna Anca Bătrânu – director general adjunct şi doamna Adriana Bănescu – director adjunct. 

La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii au participat  20 deputaţi, din totalul de 22 membri, iar la 
cea a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au participat 22 deputaţi, din totalul de 26 membri. 

Raportul de reexaminare al comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
În urma reexaminării Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind 

aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
pe anul 2005, comisiile propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acesteia. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituţia României, republicată. 
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                În urma dezbaterii Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind 
aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului 
pe anul 2005, cele două comisii propun supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a acesteia 
cu amendamente admise. 
 
       

I.   A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul ordonanţei de 
urgenţă 

Textul legii adoptat de Parlament Text adoptat de Senat 
în urma reexaminării 

Text propus de comisii Motivarea 
amendamentelor 

admise 
0 1 2 3 4 5 
1  Titlul legii 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2006 
privind aprobarea unor măsuri 

financiare pentru operatorii 
economici de sub autoritatea 

Ministerului Economiei şi 
Comerţului pe anul 2005 

 

Nemodificat Nemodificat  

2  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8 din 16 februarie 
2006 privind aprobarea unor 
măsuri financiare pentru 
operatorii economici de sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei şi Comerţului pe anul 
2005, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
171 din 22 februarie 2006, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

Nemodificat Nemodificat  
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0 1 2 3 4 5 
3  Titlul ordonanţei de 

urgenţă 
ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ 
privind aprobarea unor 

măsuri financiare pentru 
operatorii economici de 

sub autoritatea 
Ministerului Economiei 
şi Comerţului pe anul 

2005 
 
 

Nemodificat Nemodificat Nemodificat  

4   
 
 
Art.1. – (1) Se scutesc la 
plată obligaţiile 
operatorilor economici 
de sub autoritatea 
Ministerului Economiei 
şi Comerţului, datorate şi 
neachitate la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, 
aferente perioadei 1 
ianuarie – 31 decembrie 
2005, cu excepţia 
obligaţiilor datorate 
pentru reţinerile la sursă, 

1. La articolul 1, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
„Art.1. – (1) Se scutesc la 
plată obligaţiile operatorilor 
economici de sub autoritatea 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului, datorate şi 
neachitate la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, 
aferente perioadei 1 ianuarie 
– 31 decembrie 2005, cu 
excepţia obligaţiilor datorate 
pentru reţinerile la sursă, în 
limita plafonului de 
326.261.303 lei (RON).” 
 

1. Articolul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.1. – (1) Se amână 
pe o durată de cel mult 
6 luni, în vederea 
scutirii la plată, 
obligaţiile operatorilor 
economici de sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei şi Comerţului, 
datorate şi neachitate la 
bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi 
bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aferente 
perioadei 1 ianuarie – 31 
decembrie 2005, cu 

1. Articolul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.1. – (1) Se amână pe 
o durată de cel mult 6 
luni de la emiterea 
deciziilor Consiliului 
Concurenţei de 
autorizare a ajutoarelor 
de stat pentru salvare, 
în vederea scutirii la 
plată obligaţiile 
Companiei Naţionale 
„Minvest”- S.A. Deva, 
Companiei Naţionale 
„Remin”-S.A. Baia 
Mare, Societăţii 
Naţionale a Cărbunelui-
S.A. Ploieşti, Societăţii 
Comerciale „Cupru 
Min”-S.A. Abrud, 

 
 
 
Pentru a sublinia 
caracterul 
esenţialmente 
reversibil al 
ajutoarelor de stat 
pentru salvare 
asupra cărora 
urmează a se 
legifera. 
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0 1 2 3 4 5 
în limita plafonului de 
311.449.913 lei (RON). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Se scutesc la plată, 
de asemenea, accesoriile 
aferente obligaţiilor 
prevăzute la alin.(1), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

excepţia obligaţiilor 
datorate pentru reţinerile 
la sursă, în limita 
plafonului de 
326.261.303 lei (RON) 
cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de 
regulamentele şi 
instrucţiunile elaborate 
de Consiliul 
Concurenţei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prevederile alin. (1) 
se aplică şi accesoriilor 
aferente obligaţiilor, 
constând în dobânzi, 

Societăţii Comerciale 
„Băiţa”-SA Ştei, 
Societăţii Comerciale 
„Moldomin”-S.A. 
Moldova Nouă, 
Societăţii Comerciale 
„Minbucovina”-S.A. 
Vatra Dornei, Societăţii 
Naţionale a Lignitului 
Oltenia- S.A. Târgu Jiu, 
Societăţii Naţionale a 
Sării-S.A. Bucureşti, 
datorate şi neachitate, la 
bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi 
bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aferente 
perioadei 1 ianuarie – 31 
decembrie 2005, inclusiv 
accesoriile aferente 
acestora, cu excepţia 
obligaţiilor datorate 
pentru reţinerile la sursă, 
în limita plafonului de 
158.769.444 lei.  
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 
 
Nemodificat 
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0 1 2 3 4 5 
constând în dobânzi, 
penalităţi de întârziere şi 
majorări de întârziere 
datorate şi calculate 
până la data scăderii 
din evidenţele fiscale. 

 
 
 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
______ 

penalităţi de întârziere şi 
majorări de întârziere. 
 
 
 
 
 
(3) Sumele amânate în 
vederea scutirii rămân 
evidenţiate în conturile 
corespunzătoare de 
datorii, până la data 
acordării efective a 
scutirii. 
 
(4) Sumele rezultate în 
urma scutirii la plată a 
obligaţiilor reprezentând 
sume datorate şi 
neachitate la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, 
precum şi accesoriile 
aferente acestora, 
datorate şi calculate până 
la data scăderii din 
evidenţele fiscale, nu pot 
face obiectul distribuirii. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Scutirile la plată se 
acordă numai în 
condiţiile emiterii unei 
decizii de autorizare a 
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0 1 2 3 4 5 
 ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______ 

ajutoarelor de stat 
pentru restructurarea 
societăţilor prevăzute la 
poziţiile 1 – 9 din 
Anexă. În cazul emiterii 
unor decizii de 
interzicere, datoriile 
restante şi accesoriile se 
recuperează împreună 
cu dobânzile aferente. 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 
(6) Scutirile la plată se 
acordă societăţilor 
prevăzute la poziţiile 10 
- 12 din Anexă numai în 
cazul emiterii unei 
decizii de autorizare a 
ajutoarelor de stat. În 
cazul emiterii unor 
decizii de interzicere, 
datoriile restante şi 
accesoriile se 
recuperează împreună 
cu dobânzile aferente.” 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

5   
 
Art.2. – Sumele ce se 
scutesc la plată conform 
prevederilor art.1 se 

 
 
Nemodificat 

2. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.2. – Sumele ce se 
amână în vederea 
scutirii, conform 

2. Articolul 2 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2. – (1) Se scutesc 
la plată obligaţiile 
Companiei Naţionale a 
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0 1 2 3 4 5 
stabilesc şi se dau la 
scădere de organul fiscal 
competent, pe baza 
obligaţiilor înregistrate în 
evidenţele contabile ale 
operatorilor economici 
respectivi şi declarate la 
organele fiscale 
competente, urmând a se 
regulariza, până la data 
de 31 mai 2006, pe baza 
unui document de 
verificare întocmit de 
organele fiscale 
teritoriale competente, la 
sediul social al 
debitorilor. 
 

prevederilor art.1, se 
stabilesc de organul 
fiscal competent, pe baza 
obligaţiilor înregistrate în 
evidenţele contabile ale 
operatorilor economici 
respectivi şi declarate la 
organele fiscale 
competente, urmând a se 
regulariza, pe baza unui 
document de verificare 
întocmit de organele 
fiscale teritoriale 
competente, la sediul 
social al debitorilor.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______ 

Huilei-S.A. Petroşani, 
Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A. 
Bucureşti, Societăţii 
Comerciale „Minieră 
Banat”-S.A. Anina, 
datorate şi neachitate la 
bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat, bugetul Fondului 
naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru 
şomaj, aferente 
perioadei 1 ianuarie – 
31 decembrie 2005, 
inclusiv accesoriile 
aferente acestora, cu 
excepţia obligaţiilor 
datorate pentru 
reţinerile la sursă, în 
limita plafonului de 
162.745.019 lei. 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

(2) Prevederile alin. (1) 
se aplică şi accesoriilor 
aferente obligaţiilor, 
constând în dobânzi, 
penalităţi de întârziere 
şi majorări de 
întârziere. 
 
Comisia pentru industrii 
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0 1 2 3 4 5 
şi servicii 

 
(3) Măsurile de natura 
ajutorului de stat, 
prevăzute la alin. (1) 
vor fi notificate 
Consiliului 
Concurenţei, conform 
regulamentelor în 
vigoare.” 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

6   
 
Art.3. – Operatorii 
economici care 
beneficiază de 
prevederile art.1 
alin.(1), precum şi 
plafoanele până la care 
se scutesc obligaţiile 
sunt prevăzuţi în anexa 
care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
 

 
 
Nemodificat 

 
 
Nemodificat 

3. Articolul 3 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.3. – (1) Plafoanele 
reprezentând obligaţiile 
operatorilor economici 
de sub autoritatea 
Ministerului Economiei 
şi Comerţului, 
prevăzuţi la art. 
1alin.(1) şi art. 2 alin.(1) 
sunt prevăzute în anexa 
care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 
(2) Sumele prevăzute în 
anexă se stabilesc de 
către organul fiscal 
competent, pe baza 
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0 1 2 3 4 5 
obligaţiilor înregistrate 
în evidenţele contabile 
ale operatorilor 
economici respectivi şi 
declarate la organele 
fiscale competente, 
urmând a se regulariza, 
pe baza unui document 
de verificare întocmit 
de organele fiscale 
competente, la sediul 
social al debitorilor.” 
 
Comisia pentru industrii 

şi servicii 
 

7  Art. 4. – Măsurile de 
natura ajutorului de stat 
pentru salvarea 
operatorilor economici 
din sectorul minier vor fi 
notificate Consiliului 
Concurenţei şi se acordă 
numai după autorizarea 
lor de către acesta. 
 

Nemodificat Nemodificat Nemodificat  

8   
 

ANEXĂ 
LISTA 

operatorilor economici 
care beneficiază de 

prevederile art.1 alin.(1), 
precum şi plafoanele până 

la care se scutesc 
obligaţiile 

 

2. Anexa va avea următorul 
cuprins: 

„ANEXĂ
Lista 

operatorilor economici care 
beneficiază de prevederile 

art.1 alin.(1), precum şi 
plafoanele până la care se 

scutesc obligaţiile 
 

 

3. Anexa va avea 
următorul cuprins: 

„ANEXĂ
Lista 

operatorilor economici 
care beneficiază de 

prevederile art.1 alin.(1), 
precum şi plafoanele până 

la care se scutesc 
obligaţiile se amână, în 
vederea scutirii la plată 

4. Anexa va avea 
următorul cuprins: 

„ANEXĂ
Obligaţiile operatorilor 

economici sub autoritatea 
Ministerului Economiei şi 

Comerţului datorate şi 
neachitate, la bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul 
Fondului naţional unic de 
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0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
Nr.  Agentul       Obligaţiile  
crt.  economic     constituite 
                            în 2005 şi 
                            neachitate 
                            până la 31 
                          decembrie 
                             2005  
 

- lei (RON) – 
 

1. Compania Naţională 
„Minvest” – S.A. Deva şi 
filialele 
12.061.742 
2. Compania Naţională 
„Remin” – S.A. Baia Mare 
30.077.103 
3. Societatea Naţională a 
Cărbunelui – S.A. Ploieşti 
12.232.305 
 
4. Societatea Comercială 
„Cupru Min” – S.A. Abrud 
2.502.290 
5. Societatea Comercială 
„Băiţa” – S.A. Stei 
127.535 
6. Societatea Comercială 
„Moldomin” – S.A. 
Moldova Nouă 
5.275.213 
7. Societatea Comercială 
„Minbucovina” – S.A. 
Vatra Dornei 

 
 
 
 
 
 
Nr.     Agentul       Obligaţiile  
crt.     economic   constituite în 
                                 2005 şi 
                               neachitate 
                               până la 31 
                         decembrie 2005 
                              
 

- lei (RON) – 
 

1. Compania Naţională 
„Minvest” – S.A. Deva şi 
filialele 
21.551.569 
2. Compania Naţională 
„Remin” – S.A. Baia Mare 
31.239.000 
3. Societatea Naţională a 
Cărbunelui – S.A. Ploieşti şi 
filialele 
12.921.823 
4. Societatea Comercială 
„Cupru Min” – S.A. Abrud 
2.502.290 
5. Societatea Comercială 
„Băiţa” – S.A. Stei 
2.341.000 
6. Societatea Comercială 
„Moldomin” – S.A. Moldova 
Nouă 
5.418.000 
7. Societatea Comercială 
„Minbucovina” – S.A. Vatra 
Dornei 

Nr.  Agentul       Obligaţiile  
crt.  economic     constituite 
                            în 2005 şi 
                            neachitate 
                            până la 31 
                          decembrie 
                             2005  
 

- lei (RON) – 
 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
3. Societatea Naţională a 
Cărbunelui – S.A. Ploieşti 
12.921.823 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

asigurări sociale de 
sănătate şi bugetul 
asigurărilor pentru 

şomaj, aferente perioadei 
01 ianuarie – 31 
decembrie 2005 

 
 
 
 

Conform tabelului anexat 
 
 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
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0 1 2 3 4 5 
5.582.216 
8. Societatea Naţională a 
Lignitului Oltenia – S.A. 
Târgu Jiu 
68.068.997 
9. Compania Naţională a 
Huilei – S.A. Petroşani 
161.820.353 
10. Compania Naţională a 
Uraniului – S.A. Bucureşti 
5.892.072 
11. Societatea Comercială 
„Minieră Banat” – S.A. 
Anina 
5.103.128 
12. Societatea Naţională a 
Sării – S.A. Bucureşti 
2.706.959 
 
Total 
311.449.913 
 

5.582.216 
8. Societatea Naţională a 
Lignitului Oltenia – S.A. Târgu 
Jiu 
68.068.997 
9. Compania Naţională a Huilei 
– S.A. Petroşani 
162.080.570 
10. Compania Naţională a 
Uraniului – S.A. Bucureşti 
6.210.069 
11. Societatea Comercială 
„Minieră Banat” – S.A. Anina 
 
5.481.256 
12. Societatea Naţională a Sării 
– S.A. Bucureşti 
2.864.511 
 
Total 
326.261.303 

 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
“ANEXA 

 
 

Obligaţiile operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comerţului datorate şi neachitate, la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente 

perioadei 01 ianuarie – 31 decembrie 2005 
 
 

Nr.crt Agentul economic Obligaţiile aferente anului 2005 şi neachitate  
- lei - 

1 2 3 
1 Compania Naţională „Minvest” - S.A. Deva şi filialele 29.640.707 
2 Compania Naţională „Remin”-S.A. Baia Mare           29.749.721 
3 Societatea Naţională a Cărbunelui-S.A. Ploieşti   şi filialele  12.880.940 
4 Societatea Comercială „Cupru Min”-S.A. Abrud             2.502.290 
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5 Societatea Comercială „Băiţa”-S.A. Stei                          2.341.000 
6 Societatea Comercială „Moldomin”-S.A. Moldova Nouă                            5.696.982 
7 Societatea Comercială „Minbucovina”-S.A.Vatra Dornei                           5.582.216 
8 Societatea Naţională a Lignitului Oltenia-S.A. Târgu Jiu                           67.676.139 
9 Societatea Naţională  a Sării- S.A. Bucureşti               2.699.449 

Total 1: 158.769.444 
10 Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani           14. 966.511 
11 Compania Naţională  a Uraniului- S.A. Bucureşti         7.048.913 
12 Societatea Comercială „Minieră Banat”-S.A. Anina        5.729.595 

Total 2: 162.745.019 
Total general 321.514.463 

 
 
 
 
                            PREŞEDINTE,                                                                         PREŞEDINTE, 
 
                              Iulian Iancu                                                                     Mihai Nicolae Tănăsescu 
 
 
 
 
     
                             SECRETAR,                                                                               SECRETAR, 
 
                         Constantin Petrea                                                                   Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                      Consilier parlamentar, 
    Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                               Alexandru Onete 


