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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 14 şi 15 mai 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 14.05.2002 şi respectiv, 15.05.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 14 mai  2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului
băncilor (PL 233/09.05.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române
pentru Investiţii Străine (PL 225/29.04.2002).

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 15 mai 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind unele
măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (PL 150/25.03.2002)

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de
către persoane fizice. (PL 195/18.04.2002)

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 14 mai  2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe. 
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Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, domnul Marian
Săniuţă - consilier de stat din aparatul de lucru al Primului  Ministru, domnul
Gheorghe Ţiplică -  secretar de stat şi domnul Florin Bonciu – director general
din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, domnul Adrian Miţu -
subsecretar de stat din partea Ministerului  Afacerilor Externe şi domnul
Alexandru Matei – consilier al viceguvernatorului Băncii Naţionale a României.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au acordat avize
favorabile  acestui proiect de lege.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 aprilie
2002.

Reprezentantul Băncii Naţionale a României a prezentat această iniţiativă
legislativă, arătând principalele motive pentru care este necesară amendarea
Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor:

- armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene, prin
preluarea principalelor prevederi din Directiva nr.2001/24/EC privind
reorganizarea şi falimentul instituţiilor de credit şi din Directiva
nr.98/26/EC privind finalitatea decontării în sistemele de plăţi şi de
decontare a valorilor mobiliare;   

- reglementarea cadrului legal privind falimentul organizaţiilor
cooperatiste de credit;

- sporirea rolului Băncii Naţionale a României ca autoritate de
supraveghere a sistemului bancar;

- stabilirea mai precisă a principalelor atribuţii ale lichidatorului;
- revederea priorităţilor la plata creanţelor asupra unei instituţii de credit

în faliment;
- modificarea remuneraţiei lichidatorului la 3% din sumele rezultate din

operaţiunile de lichidare faţă de 10% în prezent.
Domnii deputaţi Dan Radu Ruşanu şi Napoleon Pop au solicitat

informaţii referitoare la Fondul de garantare.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi

privatizare a avizat în unanimitate proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.

  La punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul
Legislativ şi Comisia pentru industrii şi servicii. Proiectul de lege a fost adoptat
de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002.
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Acest proiect de lege a fost prezentat de reprezentantul Ministerului
Dezvoltării şi Prognozei, care a arătat că, în scopul promovării capitalului străin
în economia românească, prin intermediul unei instituţii specializate, se propune
înfiinţarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, care îşi va desfăşura
activitatea în subordinea Guvernului.

 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a precizat că
înfiinţarea unei instituţii specializate urmăreşte armonizarea şi organizarea
eficientă a activităţilor de promovare şi de atragere de investiţii directe în
România într-un sistem unitar, care să permită, atât creşterea volumului
capitalului străin atras, cât şi valorificarea experienţei dobândite de instituţiile
care au avut până în prezent responsabilităţi în acest domeniu.
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat şi
atribuţiile Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.
         În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege şi a
amendamentelor prezentate.
 In urma dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat 5
amendamente (la articolele: 2 alin. 1 lit.c); 2 alin. 1 lit.j); 2 alin. 3; 2 alin. 4 şi 9)
şi s-au respins 5 amendamente ( la articolele: 1 alin. 1; 2 alin. 1 lit.a) ; 2 alin. 1
lit.h); 2 alin. 1 lit. nouă, l) şi 2 alin. 5).

Supus la vot, proiectul de lege a fost admis, în unanimitate, cu
amendamente.

Miercuri, 15 mai 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Dezvoltării şi Prognozei,  domnul Gheorghe Ţiplică -  secretar de
stat; din partea Ministerului Industriei şi Resurselor,  doamna Rodica Dumitru -
director general;  din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco – secretar de stat, doamna Ica
Lăpuşan – director, doamna Adriana Bârzan – consilier, doamna Aida
Sandulache şi domnul Răzvan Iorga Balatu – consilieri juridici.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond,
a proiectului de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei
contractuale.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul
Legislativ, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi  Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi.
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Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat acest
proiect de Lege, care propune soluţii pentru eliminarea distorsiunilor apărute în
mediul de afaceri ca urmare a nerespectării voite a obligaţiilor contractuale, a
neplăţii la termen a sumelor datorate şi a utilizării de mijloace de plată false sau
fără acoperire.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a precizat că prin
această iniţiativă legislativă au fost introduse reglementări pentru armonizarea
cu prevederile Directivei nr.2000/35/EEC  a Parlamentului European şi a
Consiliului din data de 29.06.2000 privind combaterea întârzierii plăţilor în
tranzacţiile comerciale. De asemenea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei a menţionat că prezentul proiect de lege a fost elaborat în
concordanţă cu prevederile Programului de Guvernare şi ale Programului de
acţiune al Guvernului şi al Băncii Naţionale a României pentru diminuarea
blocajului financiar în economie. Prevederile acestei iniţiative legislative
urmăresc reglementarea următoarelor probleme:

- întărirea disciplinei financiare în relaţiile contractuale;
- instituirea obligaţiei de înscriere în contracte a dobânzilor aferente

întârzierilor la plată;
- cuprinderea în contracte a unor garanţii de bună executare a

contractelor;
- executarea silită a agenţilor economici şi a persoanelor fizice

autorizate în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale.
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a menţionat că în

proiectul de lege au fost specificate, de asemenea, instrumentele de plată
garantate şi mecanismele de plată şi s-a stabilit ordinea de urmărire a
patrimoniului debitorului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, contravenţiile
precum şi sancţiunile care se aplică în cazul încălcării prevederilor acestui act
normativ.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare a avizat  proiectul de lege, în unanimitate, cu amendamente.

La  punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea în fond, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice de către persoane fizice.

Au acordat avize favorabile acestei iniţiative legislative Consiliul
Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
şi  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus amânarea dezbaterii
proiectului de Lege, pentru o şedinţă viitoare când această iniţiativă legislativă
va fi dezbătută împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii (care este, de
asemenea, sesizată în fond).

  Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus suplimentarea ordinei
de zi cu un nou punct, la care să aibă loc continuarea dezbaterilor asupra
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proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002
privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin
contractele de privatizare a societăţilor comerciale.

In unanimitate a fost aprobată suplimentarea ordinei de zi.
S-a trecut la continuarea dezbaterilor pe articole, continuându-se de la

articolul 18 până la art. 29.
Au fost votate  cu amendamente ale Comisiei, următoarele articole: 18,

20, 21, 22, 25, 26, 27. Articolele 19, 23, 24, 28 şi 29 au fost votate în forma
prezentată.

In unanimitate, membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor la
acest proiect de lege, într-o şedinţă viitoare.

                   PREŞEDINTE,

                 Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

            Alina Hodivoianu
.


