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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi şi 5 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
  1. Dezbaterea spre reexaminare în fond a propunerii legislative

pentru modificarea   Legii   nr. 31/1990  privind   societăţile   comerciale,
republicată;

       2. Dezbaterea spre avizare în fond a propunerii legislative de
abilitare a unor ministere şi instituţii publice în procesul de privatizare;

  3. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.
Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele

persoane:
- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Ianda Elena-

director general adjunct şi doamna Amuza-Conabie Anca � consilier.
Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte Marin

Gheorghe.
La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege

privind modificarea unor prevederi ale Legii   nr. 31/1990  privind   societăţile
comerciale. Aceast proiect a fost iniţiat de către un număr de şase deputaţi şi a
fost depus la Camera Deputaţilor la 24 februarie 1998, fiind adoptat de către
Camera Deputaţilor la 14 septembrie 1999 şi respins de către Senat la 1 martie
2001. Ca urmare proiectul a fost retransmis la Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare pentru reexaminare. Proiectul de lege propune
modificarea articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
în sensul că se dă posibilitatea societăţilor comerciale cu capital majoritar privat
să distribuie dividendele de două ori pe an, pe bază de raportări oficiale, cu
aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Proiectul a primit aviz de respingere din partea Comisiei juridice,
de disciplină şi imunităţi. Guvernul României consideră această iniţiativă
legislativă ca fiind nejustificată.

Motivele respingerii invocate de Senat au fost următoarele:
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- în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,
bilanţul contabil se încheie o singură dată într-un exerciţiu financiar şi numai la
sfârşitul acestuia;

     - dividendele, deşi potenţial cuvenite în cursul anului pe baza
realizărilor reflectate în rezultatele financiare la semestru, nu pot fi distribuite
întrucât, conform Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi Legii
contabilităţii nr. 82/1991, activitatea unui agent economic se programează şi se
realizează în limitele unui an calendaristic, deci pe baza bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a bilanţului anual.
 Domnul vicepreşedinte Zisu Stanciu a subliniat faptul că problema
salarizării acţionarilor unici nu este încă rezolvată prin lege, determinând aceste
persoane să ridice în cursul anului din contul societăţilor comerciale sume
băneşti sub forma avansurilor spre decontare.

Doamna directoare Ianda Elena a răspuns că în cadrul procesului
de armonizare legislativă, unul din obiectivele prioritare pentru acest an îl
constituie transpunerea Acquis-ului comunitar în materia dreptului societăţilor
comerciale, iar Ministerul Justiţiei va elabora, până la sfârşitul anului, un
proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale. Acest proiect va avea în vedere şi propunerile trimise de
instituţiile implicate precum şi rezolvarea acestei probleme referitoare la
fondurile băneşti necesare acţionarilor unici.

Domnul deputat Sersea Nicolae a fost de acord cu motivaţia de
respingere a acestei propuneri legislative prezentată de doamna directoare Ianda
Elena.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a subliniat faptul că,
posibilităţile de urmărire a asociaţilor unici, în ceea ce priveşte sumele ridicate
din contul societăţilor, sub forma dividendelor, sunt dificile.

In urma dezbaterii, plenul Comisiei a considerat că acest proiect
trebuie respins, fiind însuşite motivaţiile de respingere ale Senatului şi ale
reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice. Supusă la vot propunerea de
respingere a fost aprobată în unanimitate.

Dezbaterea propunerii legislative prevăzută la punctul 2 al ordinei
de zi a fost amânată pentru şedinţa următoare a Comisiei, datorită neparticipării
la lucrările şedinţei a reprezentanţilor Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului.

 PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu
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      Experţi parlamentari:

         Ştefan Condeescu

         Doina Leonte
      Alina Hodivoianu


	Dan Radu Rusanu

