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din  zilele de 4 şi 5 iunie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 4.06.2002 şi respectiv, 5.06.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 4 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 de
modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr.
134/1995 (PL 254/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Riga la 27
noiembrie 2001 (PL 269/2002).

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 5 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic
�SIDEX� - S.A. Galaţi (PL 557/2001).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul
Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi (PL 606/2001).

3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 4 iunie  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 Finanţelor Publice: doamna Ileana Stoinea � consilier, din partea
Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul Romulus Moucha �secretar de stat
şi doamna Rodica Dumitriu � director general, din partea Agenţiei Naţionale
pentru Resursele Minerale: doamna Maria Stratulat � preşedinte şi domnul
Laurenţiu Bogatu � director general, din partea Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei: domnul Gheorghe Ţiplica � secretar de stat.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor
nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995.

   Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au acordat avize
favorabile iniţiativei legislative.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 16 mai
2002.

Proiectul de Lege vizează, în principal, aplicarea unor cote diferenţiate de
redevenţă, în funcţie de importanţa resurselor minerale utile exploatate şi în
funcţie de împrejurarea dacă acestea sunt sau nu regenerabile. Prin prevederile
acestui proiect de lege se stabileşte o cotă diferenţiată din valoarea producţiei
brute extrase pentru operaţiunile petroliere de dezvoltare � exploatare şi
explorare a unui zăcământ petrolier şi o cotă procentuală de 5% din valoarea
veniturilor brute realizate din operaţiunea petrolieră de transport şi tranzit a
petrolului, precum şi operarea terminalului petrolier pe Sistemul naţional de
transport al petrolului.

Domnul deputat Napoleon Pop a dorit să ştie dacă există modificări, ca
urmare a noilor prevederi ale acestei legi, în privinţa contractelor de concesiune
încheiate cu parteneri străini, aflate în vigoare la momentul apariţiei legii.

Reprezentanta Ministerului Industriei şi Resurselor a precizat că toate
contractele de concesiune încheiate cu parteneri străini, care sunt în vigoare la
momentul apariţiei legii, rămân perfect valabile şi nu intră sub incidenţa acestei
legi.
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Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a întrebat dacă această lege mai este
necesară în contextul în care în toamnă va apare noua Lege a minelor.

Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale a afirmat că
acest proiect de lege are un caracter de urgenţă şi de aceea aprobarea lui nu mai
poate fi amânată şi că prevederile acestei legi vor fi corelate cu noua Lege a
minelor.

Domnul deputat Nicolae Sersea a declarat că este de acord cu
prevederile cuprinse în acest proiect de lege.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a întrebat dacă pentru ciment se
percep redevenţe. Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale
a precizat că pentru fiecare  element component al cimentului se percepe
redevenţă.
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, în forma adoptată de
Senat, cu 24 voturi pentru, 0 împotrivă şi 4 abţineri.

  La punctul 2 al ordinei de zi a avut loc dezbaterea şi avizarea, în fond, a
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001.

Consiliul Legislativ şi Comisia pentru politică externă  au acordat avize
favorabile iniţiativei legislative.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 20 mai
2002.

Proiectul de Lege vizează, în principal, crearea cadrului juridic bilateral
pentru încurajarea realizării de investiţii de către persoanele fizice şi juridice din
fiecare stat pe teritoriul celuilalt stat. Prin acest proiect se urmăreşte crearea şi
menţinerea condiţiilor favorabile pentru investitorii unei Părţi Contractante, pe
teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante, care va duce la intensificarea
cooperării economice în avantajul reciproc al ambelor state.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a menţionat
principalele prevederi cuprinse în Acord, şi anume:

- promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi acordarea unui
tratament just şi echitabil, nu mai puţin favorabil decât cel acordat
de fiecare Parte Contractantă investiţiilor efectuate pe teritoriul
statului său de către proprii investitori (tratamentul naţional) sau de
către investitorii oricărui stat terţ (tratamentul naţiunii celei mai
favorizate), dacă acest din urmă tratament este mai favorabil;

- garantarea transferului liber, în valută liber convetibilă, al
veniturilor obţinute din investiţii, al sumelor provenite din
împrumuturi contractate sau alte obligaţii asumate pentru investiţie
şi al sumelor rezultate din vânzarea, înstrăinarea sau lichidarea unei
investiţii;
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- modul de soluţionare a diferendelor între o Parte Contractantă şi un
investitor al celeilalte Părţi Contractante, precum şi între Părţile
Contractante, referitoare la aplicarea Acordului.

In unanimitate a fost avizat favorabil acest proiect de lege, în forma
adoptată de Senat.

Miercuri, 5 iunie 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 Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Oană �secretar de stat,
doamna Liliana Mitre � director general adjunct, doamna Tudoriţa Baba � şef
serviciu, doamna Florinela Cucu � consilier şi doamna Ileana Stoinea �
consilier, din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: doamna Doina
Pârcălabu � secretar general, domnul Laurenţiu Ungureanu � director general,
doamna Fănica Stăniloiu � director şi doamna Cristina Stroe � inspector de
specialitate, din partea Autorităţii pentru Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Ovidiu Muşetescu � ministru, domnul Iacob Zelenco - secretar de stat şi
doamna Ioana Pantazescu � consilier.

 Inainte de începerea şedinţei domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a
anunţat că s-au primit la Comisie, din partea grupurilor parlamentare PSD, PD
şi PNL trei solicitări, după cum urmează:

- din partea grupului parlamentar PSD: solicitarea de înlocuire a
domnului deputat Dan Mircea Popescu cu domnul deputat Sandu Ioan
Florentin;

- din partea grupului parlamentar PD: solicitarea de susţinere a
amendamentelor grupului de către domnul deputat Nicu Toader;

- din partea grupului parlamentar PNL: solicitarea de susţinere a
amendamentelor grupului de către domnul deputat Victor Dobre.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc continuarea dezbaterilor în
vederea avizării  în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi.

Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia
pentru muncă şi protecţie socială au acordat avize favorabile acestei iniţiative
legislative.

Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii
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Comerciale Combinatul Siderurgic �SIDEX� S.A. Galaţi. În conformitate cu
Programul de guvernare şi Angajamentele Guvernului României cu privire la
Integrarea Europeană potrivit principiilor prevăzute în Decizia Consiliului
Uniunii Europene privind �Aderarea României la Uniunea Europeană� şi
conform Acordului cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional privind
însănătoşirea mediului de afaceri în România, unul dintre obiectivele strategice
ale revigorării economiei româneşti îl reprezintă atragerea unor investitori
strategici pentru privatizarea societăţilor comerciale cu  valoare semnificativă a
capitalului social, reprezentând o pondere de peste 50% din participaţiile
statului şi cu activităţi în domenii importante ale industriei, cum este şi cel al
metalurgiei/siderurgiei.Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a prezentat
proiectul de lege, arătând care este situaţia actuală a Combinatului Siderurgic
�SIDEX� S.A. Galaţi, după încheierea contractului de privatizare.

Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a precizat că negocierile în vederea
încheierii contractului de privatizare au fost foarte complexe şi au durat foarte
mult având ca rezultat o serie de clauze generale şi speciale.

Printre clauzele speciale care se referă la cumpărătorul combinatului,
cele mai importante sunt:

- acordarea unor facilităţi temporare la plata contribuţiilor de asigurări
sociale, contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiilor
la Fondul pentru Plata Ajutorului de Şomaj;

- scutirea de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani,
începând cu data de 1 ianuarie 2002;

- o amânare de 3 ani de la plata taxei pe valoarea adăugată de plată;
- stingerea debitelor S.C. �SIDEX� S.A. Galaţi către S.C. Electrica S.A.,

S.C. Termoelectrica S.A., S.C. Romgaz S.A., S.C. Distrigaz S.A. şi
S.C. Căile Ferate Române S.A., exigibile la data finalizării
contractului.

  Domnul ministru Ovidiu Muşetescu a subliniat faptul că, privatizare
S.C. �SIDEX� S.A. Galaţi s-a dovedit o privatizare reuşită, în cele şase luni de
la privatizare combinatul înregistrând o redresare economică spectaculoasă.
Astfel, a crescut nivelul productivităţii muncii, nivelul producţiei (s-a ajuns la
300.000 t/lună pentru fontă şi 400.000 t/lună pentru oţel lichid), nivelul
vânzărilor pe piaţa internă, nivelul exporturilor. De asemenea, printre realizările
pozitive se numără şi plata tuturor restanţelor, salariilor, taxelor şi impozitelor,
în final ieşindu-se chiar din sistemul compensărilor, în prezent combinatul
putând să facă încasări şi plăţi normale. Ca urmare a redresării situaţiei
economice, S.C. �SIDEX� S.A. Galaţi a recâştigat încrederea băncilor din
România care, în prezent, se află  într-o adevărată concurenţă în vederea
acordarii de credite pentru combinat. După prezentarea generală a situaţiei S.C.
�SIDEX� S.A., domnul ministru Ovidiu Muşetescu a spus că, din motive
obiective (şedinţa de guvern) nu mai poate rămâne la lucrările şedinţei
Comisiei, pentru a susţine acest proiect.
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Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld, în numele grupului parlamentar
PRM, a solicitat ca APAPS să pună la dispoziţia comisiei, pentru studiu,
contractul de privatizare a S.C. �SIDEX� S.A., urmând ca dezbaterile pe articole
să se facă ulterior, în prezenţa domnului ministru Ovidiu Muşetescu.
          Domnul deputat Nicolae Sersea a propus amânarea discutării pe articole a
acestui proiect de lege pentru şedinţa viitoare când domnul ministru Ovidiu
Muşetescu va putea participa la lucrările şedinţei Comisiei şi va aduce, în
vederea prezentării membrilor comisiei, contractul de privatizare al S.C.
�SIDEX� S.A.
          Domnii deputaţi Mihai Tudose, Emil Rădulescu şi Ion Mocioi au fost de
acord cu propunerea domnului deputat Nicolae Sersea.

Domnul deputat Nicu Toader a propus stabilirea unui calendar clar cu
privire la studierea contractului de privatizare al S.C. �SIDEX� S.A., respectiv
începerea dezbaterilor pe articole la acest proiect de lege.

În unanimitate, membrii comisiei au hotărât ca studierea contractului să
aibă loc  marţi, 11 iunie 2002, iar începerea dezbaterilor pe articole la acest
proiect de lege să aibă loc miercuri, 12 iunie 2002.

 La  punctul 2 al ordinei de zi urma să aibă loc continuarea dezbaterilor în
vederea  avizării în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi.

În unanimitate, membrii comisiei au hotărât ca începerea dezbaterilor pe
articole la acest proiect de lege să aibă loc miercuri, 12 iunie 2002.

PREŞEDINTE,

       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

            Alina Hodivoianu
.
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