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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
             Bucureşti, 21.11.2006 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
pentru şedinţele din 13 şi 14 noiembrie 2006 

 
 
 

  I. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  
13 şi 14 noiembrie 2006, cu următoarea ordine de zi: 
  
  1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
patronatelor nr.356/2001 (P.L.x 610/2006) 

2. Analiza pieţei gazelor naturale şi a efectelor recentelor creşteri ale 
preţului gazelor naturale cu invitarea, conducerii ANRGN şi a Consiliului 
Concurenţei. 

 
 

La lucrările comisiei din 13 noiembrie 2006 au fost prezenţi: 
1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  
3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep.Boureanu Cristian – PNL 
8.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - PNL 
9.  Dep.Eserghep Gelil – PRM 
10. Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
11. Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
12. Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
13. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
14.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
15.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
16.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
17.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
18.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
19.Dep.Sanda Victor – PSD 
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La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Boagiu Anca Daniela – PD 
3. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
 
La lucrările comisiei din 14 noiembrie 2006 au fost prezenţi: 
1.  Dep.Iancu Iulian – PSD - Preşedinte 
2.  Dep.Antal Istvan – UDMR – Vicepreşedinte  
3.  Dep.Ciopraga Mircea – PNL – Vicepreşedinte 
4.  Dep.Petrea Constantin – PD – Secretar 
5.  Dep.Vasile Aurelia – PSD – Secretar 
6.  Dep.Bivolaru Ioan – PSD  
7.  Dep.Man Mircea – PD (a înlocuit pe doamna deputat Boagiu Anca 
Daniela – PD) 
8.  Dep.Boureanu Cristian – PNL 
9.  Dep.Buzatu Dan Horaţiu - PNL 
10.Dep.Eserghep Gelil – PRM 
11.Dep.Hanganu Romeo Octavian – PC 
12.Dep.Ibram Iusein – Minorităţi Naţionale 
13.Dep.Manolescu Oana – Minorităţi Naţionale 
14. Dep.Mihei Andrian Sirojea – PNL 
15.Dep.Mironescu Laurenţiu – PD 
16.Dep.Momanu Corneliu – PNL 
17.Dep.Niţulescu Teodor – PSD 
18.Dep.Pop Claudiu Adrian – PSD 
19.Dep.Popescu Ioan Dan – PC  
20.Dep.Sanda Victor – PSD 
 
La lucrările comisiei au fost absenţi: 
1. Dep.Bărbuleţiu Tiberiu - PNL 
2. Dep.Dragomir Dumitru – PRM 
 
Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. 
 
II. 
Cu punctul 1 de pe ordinea de zi, comisia a fost sesizată în fond 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  
Conform hotărârii Comisiei pentru industrii şi servicii, dezbaterea 

proiectului de lege a continuat la nivel de raportori, sub coordonarea raportorului 
principal – domnul deputat Ioan Bivolaru, în prezenţa domnului Serghei Mesaros – 
director general în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
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  În urma dezbaterilor, raportorii au hotărât continuarea dezbaterilor într-
o şedinţă viitoare. 
 
  La punctul 2 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au invitat 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale – 
domnul Ştefan Cosmeanu şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei sub conducerea 
domnului Ştefan Neagoe – subsecretar de stat. 
  Domnul Ştefan Cosmeanu a făcut o prezentare a sectorului gazelor 
naturale subliniind că ANRGN nu are temeiurile legale pentru a controla preţul 
producţiei interne, respectiv preţul gazelor naturale ca marfă, acesta fiind stabilit pe 
principiul cererii şi al ofertei. 
  În preţurile finale reglementate aprobate de ANRGN pentru vânzarea 
gazelor naturale către consumatorii captivi, gazele naturale ca marfă au o pondere de 
cca.70% din preţ, în timp ce tarifele stabilite de autoritate au o pondere de cca.30%. 
Pe cale de consecinţă, capacitatea ANRGN de a „controla” evoluţia preţurilor finale 
reglementate este limitată doar la tarife (30%), elementul cu impact major în preţ, 
gazele ca marfă (70%), fiind în afara atribuţiilor legale ale ANRGN. 
  Menţinerea sub controlul ANRGN a evoluţiei preţurilor la consumator 
în perioada următorilor 2 – 3 ani, până la atingerea parităţii preţului producţiei 
interne cu cel de import, impune instituirea în sarcina ANRGN a prerogativei de 
stabilire a preţului la gazele naturale provenite din producţia internă. Pentru aceasta 
este necesară reconsiderarea cadrului legislativ în materie, în principal prin 
modificarea unor prevederi ale Legii petrolului şi ale Legii gazelor. Numai prin 
amendarea legilor evocate, ANRGN ar putea avea temeiuri legale exprese pentru a 
decide asupra tuturor elementelor care conduc la formarea preţului final al gazelor 
naturale, cu excepţia preţului gazelor naturale din import. 
  În urma dezbaterilor la care au participat deputaţii Iulian Iancu, Aurelia 
Vasile, Istvan Antal, Ioan Bivolaru, Andrian Mihei, Corneliu Momanu, Constantin 
Petrea, Gelil Eserghep, membrii comisiei au hotărât să solicite transmiterea, de către 
ANRGN, de informaţii privind evoluţia preţurilor gazelor naturale în ultimii 10 ani, 
structura acestor preţuri, evoluţia consumului de gaze naturale pentru producţia de 
energie electrică şi termică precum şi proiecţia preţului gazelor naturale din 
producţia internă şi preţul la consumatorul final. 
  De asemenea, Consiliul Concurenţei va transmite propuneri pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul concurenţei şi implicit, în domeniul petrolului 
şi gazelor naturale. 

 
   

 
SECRETAR, 

 
Aurelia Vasile 


