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SINTEZA
                                     lucrărilor Comisiei din data de
                                                 25 aprilie 2001

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 25 aprilie 2001, având la ordinea de zi
următoarele:

1. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedură de urgenţă a
proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii
Comerciale Tractorul UTB- S.A.Braşov.

2. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, a proiectului de Lege
pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale.

3.  Dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă,propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii.

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

5. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

La şedinţa Comisiei au participat, din partea Guvernului,
reprezentanţii Ministerului  Finanţelor  Publice, Ministerului pentru
Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei, Ministerului Industriei şi
Resurselor, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului
Bucureşti.

1. La primul punct al ordinei de zi  s-a supus dezbaterii plenului
Comisiei proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat
Societăţii Comerciale Tractorul UTB- S.A.Braşov;
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Proiectul a fost susţinut de reprezentanţii Ministerului Industriei şi
Resurselor,  care au subliniat necesitatea susţinerii programului de restructurare
a S.C. �Tractorul UTB� Braşov prin acordarea unui credit în valoare de 10
miliarde lei.

Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar de către Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la Banca de Export-
Import a României EXIMBANK S.A.

S-a arătat că, din lipsa mijloacelor circulante, actuala situaţie
economico-financiară a acestei societăţi nu asigură aprovizionarea cu materii
prime şi materiale şi nuj se pot astfel atrage disponibilităţile băneşti pentru
achitarea obligaţiilor curente, ceea ce a constituit o cauză excepţională pentru
promovarea unei ordonanţe de urgenţă.

După o serie de discuţii în plenul Comisiei, inclusiv propunerii de
respingere a actului normativ, s-a suspus la vot propunerea de aprobare a
ordonanţei.

Cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei proiectul de lege a
fost aprobat în forma adoptată de Senat.

2. La punctul 2 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii proiectul de
Lege pentru  reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, proiect susţinujt
în plenul Comisiei de către reprezentanţii Ministerului Finan�elor Publice.

S-a arătat că, termenul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.32/1997 pentru completarea capitalului social minim prelungit
ulterior până la 30 iunie 1999, nu a fost respectat de o treime din numărul total
al societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului.

Explicaţia constnă în faptul că cele mai multe dintre aceste
societăţi şi-au încetat în fapt existenţa din diferite motive, iar reprezentanţii lor,
câţi mai există, nu înţeleg să efectueze formalităţile de dizolvare, lichidare şi
radiere, evitând astfel suportarea cheltuielilor aferente.

Toate aceste societăţi constituie, pentru economia naţională, nu
numai un balast, ci şi o cauză generatoare de tulburare a activităţii normale, cu
consecinţe pe care trecerea timpului le accentuează.

De aceea, prin acest proiect de lege s-a propus, în mod excepţional,
prin derogări de la dispoziăţiile de drept comun, posibilitatea dizolvării prin
efectul legii şi radierea din oficiu, fără nici o altă formalitate, a societăţilor
susmenţionate.

După o serie de discuţii şi comentarii, proiectul de lege a fost supus
la vot şi aprobat cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei.

3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prev[yut[ la punctul 3 al ordinei de
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zi, a fost amânată până la data de 9 mai 2001 datorită neprimirii punctului de
vedere al Guvernului.

4. La punctul 4 al ordinei de zi  s-a supus dezbaterii propunerea
legislativă de abilitare a unor ministere şi instituţii publice în procesul de
privatizare, iniţiată de deputaţii Napoleon Pop (PNL) şi Gheorghe Marcu
(PDSR).

In urma dezbaterilor în plenul Comisiei s-a hotărât respingerea
propunerii legislative, pentru următoarele motive:

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale sunt acoperitoare pentru definirea
şi calificarea instituţiilor implicate, atât a ministerelor de resort, cât şi
a celorlalte autorizate cu atribuţii în acest proces;

- abilitarea ca instituţii publice implicate a ministerelor menţionate în
propunerea legislativă a fost deja prevăzută prin acte normative în
vigoare;

- o nouă intervenţie a legiuitorului, pe acelaşi segment de reglementare,
nu este de natură a asigura simplificarea legislaţiei în materie ci, din
contră, ar genera întârzieri determinate de necesitatea emiterii unor
acte normative subsecvente.

Din numărul total al membrilor Comisiei de 31 au absentat: grup
parlamentar PDSR: Cazan Leonard,   Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard; grup
parlamentar PRM:Mocioi Ion, Tunaru Raj.

PRESEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

    SECRETAR,
   Lucia Cornelia Lepădatu

   Experţi
parlamentari:

    Doina Leonte
    Alina Hodivoianu


