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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, 6 absenţi, în ziua de 27
noiembrie a.c. şi 26 deputaţi prezenţi, 4 absenţi în data de 28 noiembrie a.c.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:

Marţi 27 noiembrie 2001.

1. Definitivarea proiectului de Regulament de funcţionare a Comisiei.
           2.   Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri 28 noiembrie 2001.

  1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind autorizarea
şi funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu specific imobiliar.
            2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

      Marţi 27 noiembrie 2001.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

    La primul punct al ordinei de zi  au avut loc dezbateri cu privire la
proiectul de Regulament de funcţionare a Comisiei. Astfel, vechiul regulament de
funcţionare a Comisiei a fost completat şi reactualizat cu noile denumiri ale
instituţiilor statului.

           In unanimitate a fost adoptat Regulamentul de funcţionare a Comisiei.

Miercuri 28 noiembrie 2001.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Justiţiei: doamna Bârsan Carmen - şef serviciu;
- din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei:

domnul Banciu Dan � consilier al ministrului.
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Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

 La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă
privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu
specific imobiliar. Această propunere legislativă a primit avize negative din partea
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
Iniţiatorul a argumentat necesitatea promovării aceastei propuneri legislative prin
dezvoltarea fără precedent a activităţilor cu specific imobiliar, considerând că în acest
moment nu există reglementări în ceea ce priveşte societăţile comerciale care
desfăşoară activităţi cu specific imobiliar. Punctul de vedere al Guvernului cu privire
la această propunere este negativ considerându-se că Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, constituie cadrul
legislativ al desfăşurării activităţii societăţilor comerciale, indiferent de obiectul
acestora, deci şi al societăţilor care au ca obiect activităţi cu specific imobiliar.

Reprezentanta Ministerului Justiţiei a fost de acord cu respingerea
acestei propuneri afirmând că potrivit Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului,
republicată, atât societăţile comerciale, cât şi comercianţii persoane fizice, au
obligaţia de a se înscrie în Registrul Comerţului. In consecinţă, nu se poate susţine
ideea lipsei reglementărilor care să prevadă �autorizarea� şi �înregistrarea� acestor
comercianţi. Deci nu se justifică crearea unui sistem de autorizare a acestor societăţi
comerciale de către �uniunile teritoriale de profil�, aşa cum se propune în art. 7 din
această iniţiativă legislativă.

          Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei a spus că această propunere legislativă prevede că activitatea societăţilor de
intermediere imobiliară este de interes public, la nivel naţional, ceea ce  este total
exagerat. De asemenea,  această propunere legislativă nu este corelată nici cu actele
normative în vigoare, iar din prevederile art. 17 cu privire la pregătirea profesională a
diriginţilor de şantiere nu rezultă profesionalismul adecvat aceastei funcţii.In
consecinţă, reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei este de acord cu respingerea acestei propuneri legislative.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a spus că din punctele de
vedere ale Guvernului, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei a constatat că prevederile propunerii legislative se
regăsesc în totalitate în prevederile actelor normative în vigoare. De asemenea,
propunerea legislativă nu este corelată nici cu actele normative în vigoare privind
activitatea notarilor publici şi a avocaţilor în domeniul imobiliar şi nici nu prevede
abrogarea Ordonanţei nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari,
ceea ce duce la un paralelism legislativ. In concluzie, domnul vicepreşedinte a propus
respingerea acestei propuneri legislative.

Domnul deputat Iuliu Vida a spus că, în conformitate cu Regulamentul
Camerei Deputaţilor,  domnul deputat Niţă Constantin trebuia să participe personal, şi
nu prin reprezentant, la lucrările şedinţei în calitate de iniţiator pentru a-şi susţine
propunerea legislativă. Domnul Vida Iuliu a adăugat că domnul deputat Niţă
Constantin ar putea să facă o serie de amendamente la Ordonanţa nr. 3/2000 privind
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organizarea activităţii agenţilor imobiliari, prin care să se preia câteva aspecte
prevăzute de această propunere legislativă.

Domnul deputat Rădulescu Emil a spus că societăţile comerciale din
domeniul construcţiilor nu necesită noi prevederi prin această propunere legislativă
deoarece există Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, care reglementează domeniul
construcţiilor.

Domnul deputat Francisc Pecsi a spus că această propunere legislativă
vădeşte o tendinţă exagerată de centralizare şi birocratizare a mecanismelor de
funcţionare a societăţilor comerciale cu activitate de intermediere imobiliară, care
este în contradicţie cu libertatea comerţului.

In unanimitate s-a votat respingerea acestei propuneri legislative.
 

     La  al doilea punct al ordinei de zi  domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe a prezentat următoarele problematici:

1. adresa nr. 879/BP/27.11.2001 din partea Secretarului General al
Camerei Deputataţilor prin care se solicită transmiterea listei cu persoanele
nominalizate pe funcţii la Consiliului Concurenţei;

2. răspunsul primit din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
prin care aceasta anunţă că va trimite membrilor Comisiei Rapoartele de control
desfăşurate la Societăţile de Investiţii Financiare;

3. raportul de activitate pe 1999-2001 transmis,  la solicitarea Comisiei,
de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

4. adresa nr. 808/BP/31.10.2001 din partea Secretarului General al
Camerei Deputataţilor prin care se dă un răspuns negativ solicitării Comisiei de a fi
sesizată în fond cu proiectele de lege pentru aprobarea OUG. Nr. 65/2001 şi OUG. Nr.
64/2001. Neadmiterea cererii Comisiei s-a datorat faptului că termenul de 10 zile
prevăzut la articolele 62 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputataţilor a fost depăşit.

          
PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,
            Iuliu Vida

      Expert parlamentar:

      Alina Hodivoianu


