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Nr. XVIII/I/141/06.03.2001

       SINTEZA
                     lucrărilor Comisiei

        din data de  06.03.2001

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 06 martie 2001, având la ordinea de zi
următoarele:

1. Dezbaterea privind aplicarea prevederilor Legii nr. 133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii.

2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind
asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se
privatizează.

         3. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii �ROMTELECOM
S.A.�.

4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru
accelerarea procesului de privatizare.

           5. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 7/2001 privind  unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului
de privatizare a societăţilor comerciale din turism.
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6. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/1998
privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.

             7. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea
companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau
o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi
a regiilor autonome.

           8. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din
turism.

            9. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţilor economice.

           10. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice.

Au fost invitaţi şi au participat din partea Guvernului, la lucrările
Comisiei următoarele persoane:

- din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: domnişoara ministru Silvia Ciornei;

- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul secretar de
stat Tiplică Gheorghe

- din partea Ministerului Turismului: domnul secretar de stat Burcea
Alin

- din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei  Informaţiei :
domnul ministru Dan Nica şi domnul secretar de stat: Dinu Malacopol

           La deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a
solicitat o modificare în sensul amânării  dezbaterii proiectului de lege prevăzut
la punctul 3 al ordinei de zi de la ora 11,00 la ora 12,45, modificare solicitată de
domnul  ministrul Dan Nica.

Supusă la vot această modificare a fost aprobată de plenul Comisiei.
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1. La punctul 1 al ordinei de zi s-a dat cuvântul domnişoarei
ministru Silvia Ciornei care a prezentat o informare � solicitată anterior de
Comisie- privind:

a. constituirea reţelei naţionale de centre de consultanţă în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii,

b. elaborarea de programe de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,

c. concepţia ministerului privind aplicarea art.28 din Legea
nr.133/99 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

In urma prezentării făcute de către domnişoara ministru Silvia Ciornei, au
luat cuvântul pentru a pune întrebări şi solicita diverse clarificări, domnii
deputaţi Napoleon Pop, Pecsi Francisc, Vida Iuliu şi Spiridon Nicu.

S-au făcut de asemenea unele critici pe linia unor prevederi ale normelor
metodologice date în aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.297/2000, în sensul că în acestea s-au introdus unele avize obligatorii pe care
întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să le solicite Ministerului Industriei şi
Resurselor, ceea ce în accepţia domnilor deputaţi înseamnă  introducerea unor
piedici în calea înfiinţării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii.

In cursul dezbaterilor, s-a ridicat şi o problemă legată de îngrijorarea  că
facilităţile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii nu vor fi aplicate în practică,
datorită unor semnale apărute în presă referitoare la faptul că organismele
financiare internaţionale � Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială- au
făcut unele critici referitoare la acordarea de facilităţi financiare şi fiscale.

S-au făcut comentarii legate şi de nivelul creditelor bugetare alocate
pentru constituirea fondului de garantare a creditelor, arătându-se  de către
reprezentanţii  Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei
că există perspective ca acest fond să fie majorat în cursul anului 2001 pe
măsura consumării sumelor alocate.

 2.La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi
membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează.

 Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe arată că acest proiect a trecut
prin Senat şi a fost respins datorită abrogării Legii nr.77/1994 de către
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 şi ca urmare propune Comisiei
respingerea acestui proiect, propunere care supusă la vot a fost aprobată de
majoritatea membrilor Comisiei.

3. La punctul 3 s-a luat în discuţie  proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de
privatizare.
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Domnul Marin Gheorghe a arătat că este o situaţie similară cu cea
de la punctul precedent, întrucât Legea nr.55/1995 a fost abrogată şi ca urmare
s-a supus la vot, respingerea  ordonanţei susmenţionate, propunere votată de
majoritatea membrilor Comisiei.

4. La punctul 4 s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind
privatizarea societăţilor comerciale din turism  care a fost respinsă de Senat şi
ca urmare s-a propus plenului Comisiei  de către domnul Marin Gheorghe,
votarea propunerii de respingere. Cu majoritate de voturi, acest proiect de Lege
a fost respins.

5. La punctul 5  s-a luat în dezbatere proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind
exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor
naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor
autonome.

Si în acest caz, domnul Marin arată că Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 44/1999, în anul 2000 a fost respinsă de către Parlamentul
României prin Legea nr.136  şi deci şi această ordonanţă trebuie respinsă,
propunere cu care majoritatea membrilor Comisiei au fost de acord.

                        6. La punctul 6 al ordinei de zi s-a  dezbătut proiectul de
Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2000
pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.32/1998
privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.

Domnul deputat Marin arată că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
32/1998 a fost respinsă, aşa cum s-a arătat la punctele precedente şi astfel
Ordonanţa de modificare a acesteia trebuie şi ea respinsă.

Propunerea de respingere a fost supusă la vot şi adoptată de majoritatea
membrilor Comisiei.

7. La punctul 7   s-a dezbătut proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea activităţilor economice,  unde domnul deputat Marin
a arătat că acestă Ordonanţă a fost abrogată în anul 2000 prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 50 şi deci se impune respingerea ei, nemai având
obiect.Propunerea de respingere a fost adoptată de majoritatea membrilor
Comisiei.

8. La punctul 8  s-a luat în discuţie proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice, fiind votat cu majoritate de votur
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9. La punctul 9 s-a dezbătut  proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind  unele
măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor
comerciale din turism.

 La acest punct al al ordinei de zi, domnul deputat Birtalam Akos de la
Comisia buget, finanţe şi bănci a transmis o serie de amendamente, motiv
pentru care a fost invitat să le susţină în plenul Comisiei.

 Acest act normativ a fost susţinut în Comisie de către secretarul de stat
Alin Burcea de la  Ministerul Turismului care a arătat că prin Ordonanţa
menţionată s-a dorit stabilirea foarte clară a statutului societăţilor  comerciale
din turism şi transferarea lor de la Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului, la Ministerul Turismului. De asemenea,
iniţiatorul a propus completarea anexelor 1 şi 2 cu unele societăţi comerciale.

In final, acest proiect de lege a fost supus la vot, fiind votat în
unanimitate cu amendamentele prezentate în Raport.

La  punctul 10  s-a supus dezbaterii proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele
măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii �ROMTELECOM S.A.�.

La dezbateri au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei: dl.ministru Dan Nica şi domnul secretar de stat Dinu
Manacopol.

Domnul ministru a prezentat acest proiect de lege, arătând că la
ministerul pe care îl coordonează se transferă doar atribuţiile cu privire la
administrarea pachetului de acţiuni de la societăţile comerciale din turism, dar
nu se face transferul acestuia de la Autoritatea pentru Privatizare către minister.
Deci Ministerul Telecomunicaţiilor  va exercita doar controlul în numele
statului al acestor societăţi, privatizarea urmând să se facă cu concursul
Autorităţii pentru Privatizare.

In final, proiectul de lege a fost aprobat cu un amendament la articolul 1,
solicitat de iniţiator şi aprobat de către Comisie.

In şedinţa Comisiei, pe lângă punctele înscrise pe ordinea de zi, domnul
deputat Man Mircea a propus  să fie invitat la următoarea şedinţă a Comisiei,
domnul ministru Dan Ioan Popescu, de la Ministerul Industriei şi Resurselor
pentru a prezenta, strategia de dezvoltare a sistemului energetic.

Supusă la vot, această propunere a fost aprobată în unanimitate şi s-a
hotărât transmiterea unei invitaţii, domnului ministru Popescu.

Din numărul total al membrilor Comisiei de 31 au absentat: grup
parlamentar PDSR: Armas Iosif, Cazan Leonard, Godja Petru, Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard; grup parlamentar PRM: Maior Dorin Lazăr, Rădulescu
Emil Grigore.
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PREŞEDINTE,

         Dan Radu Ruşanu

1. 


