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din  zilele de 11 şi 12 iunie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi şi 4 absenţi, în
zilele de 11.06.2002 şi respectiv, 12.06.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 11 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2002 pentru
ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la
Programul operaţional de ţară PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998,
Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni
pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998,
Programul pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională
(RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (PL 275/2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 12 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind agenţii
comerciali permanenţi (PL 277/2002).

2. 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).

3. 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).

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 11 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 Integrării Europene: domnul � Andrei Popescu � secretar de stat şi
din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Constantin Ene�director.

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. 50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la
memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară
PHARE 1997, Programul naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind
Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de
recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea
întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional
PHARE 1999 - partea a II-a.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2002.
Reprezentantul Ministerului Integrării Europene a arătat necesitatea

aprobării acestui proiect de lege prin care se asigură extinderea perioadelor de
contractare şi/sau plată pentru unele proiecte PHARE ale memorandumurilor de
finanţare referitoare la: Programul operaţional de ţară PHARE 1997, Programul
naţional PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru
infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-
Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor
şi reconversie profesională (RICOP), Programul naţional PHARE 1999 - partea
a II-a.

Domnul deputat Ion Mocioi a dorit să ştie de ce se aplică retroactiv
dispoziţiile acestui act normativ.

Reprezentantul Ministerului Integrării Europene a spus că pentru
deblocarea Programului RICOP, Ministerul Integrării Europene, în calitate de
coordonator naţional al asistenţei financiare nerambursabile, a solicitat
Comitetului de Gestiune Phare extinderea cu 12 luni a termenului de punere în
aplicare a Planului de restructurare RICOP şi a termenelor de contractare şi
plată.
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Domnul deputat Iuliu Vida a menţionat că pentru Programul RICOP au
fost nominalizate  o serie de societăţi care trebuiau să beneficieze de sumele
alocate prin acest program. Intre timp, o parte din  societăţile nominalizate
iniţial, ca beneficiare ale Programului RICOP au reuşit să-şi facă programul de
restructurare fără a apela la sumele alocate prin Programul RICOP. Din această
cauză, pentru a nu pierde sumele alocate prin Programul RICOP, a fost necesară
înlocuirea în cadrul anexei a vechilor societăţi cu noile societăţi beneficiare ale
acestui program.

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat, în forma adoptată de Senat, cu
24 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

Miercuri, 12 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 Justiţiei:  domnul Florian Caimac� consilier, din partea
Ministerului Finanţelor Publice:  doamna Gica Roşu � director general adjunct
şi doamna Ileana Stoinea � consilier, din partea Ministerului Industriilor şi
Resurselor:  domnul Petru Ianc� director general, din partea Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale: domnul Ioan Cindre � secretar de stat, domnul
Petre Ciotloş � secretar de stat, domnul Laurenţiu Ungureanu � director general,
doamna Fănica Stăniloiu � director şi doamna Cristina Stroe � inspector de
specialitate, din partea Autorităţii pentru Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Iacob Zelenco - secretar de stat.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind agenţii comerciali permanenţi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2002.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare raporturile dintre agenţii

comerciali permanenţi şi comitenţii acestora.
Consiliul Legislativ şi Comisia pentru industrii şi servicii au acordat

avize favorabile acestui proiect de lege.
   Reprezentantul Ministerului Justiţiei a prezentat proiectul de lege

precizând că, din punct de vedere al reglementărilor comunitare, reglementarea
de bază avută în vedere de iniţiator la elaborarea proiectului o constituie
Directiva nr. 86/653/CEE a Consiliului, referitoare la coordonarea legislaţiei
Statelor membre privitoare la agenţii comerciali independenţi. Acest proiect de
lege nu se limitează doar la prevederile cuprinse în Directivă, ci realizează o
adaptare a acestora la realităţile juridice româneşti.
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Domnul deputat Ion Mocioi a dorit să ştie de ce este întrebuinţată noţiunea
de �comision� în cadrul proiectului de lege, având în vedere conotaţia de �mită�
pe care o are această noţiune în limbajul comun.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a afirmat că noţiunea de �comision�
este consacrată de Codul Comercial Român, şi nu poate fi schimbată.

Domnul deputat Iuliu Vida a ţinut să precizeze că noţiunea de �comision�
apare atât în Codul Comercial Român cât şi în legislaţia Uniunii Europene.

Domnul deputat Francisc Pecsi a întrebat dacă la elaborarea acestui proiect
de lege s-a ţinut cont de recomandările făcute de Consiliul Legislativ, în special
de recomandarea pentru schimbarea titlului.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că s-a ţinut cont de majoritatea
recomandărilor făcute de Consiliul Legislativ, mai puţin de recomandarea
privitoare la schimbarea titlului iar pentru motivaţia cu privire la menţinerea
titlului s-a întocmit o Notă de Răspuns din partea Ministerului Justiţiei.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a afirmat că necesitatea apariţiei
acestui proiect de lege decurge atât  din necesitatea armonizării legislaţiei
româneşti cu legislaţia UE cât şi datorită apariţiei, în ultimii ani, a unor realităţi
juridice şi economice în România care necesitau un cadru legal adecvat.

Domnul deputat Nicolae Enescu a propus schimbarea în titlul iniţiativei
legislative a sintagmei �agenţii comerciali permanenţi� cu sintagma �agenţii
comerciali specializaţi�.

 Domnul deputat Emil Rădulescu a propus schimbarea în titlul iniţiativei
legislative a sintagmei �agenţii comerciali permanenţi� cu sintagma �agenţii
comerciali de intermediere�.

Domnul deputat Iuliu Vida a afirmat că există o problemă procedurală şi
anume, primirea avizului pentru această iniţiativă legislativă din partea
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ţinându-se cont de faptul că
specificul ordonanţei este pur juridic. Domnul deputat Iuliu Vida a spus că
trebuie făcută o revenire la scrisoarea trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi prin care i s-a solicitat acesteia trimiterea avizului la acest proiect de
lege, propunând amânarea discuţiilor pe articole până la primirea acestui aviz.

Domnul deputat Napoleon Pop a afirmat că prin acest proiect de lege se
doreşte legiferarea unui anumit tip de contract şi nicidecum reglementarea unei
anumite categorii de agenţi comerciali.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a fost de acord cu propunerea
domnului deputat Iuliu Vida de amânare a dezbaterilor pe articole până la
primirea  avizului din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
adăugând faptul că, la şedinţa comisiei trebuia să participe din partea
Ministerului Justiţiei un reprezentant la nivel de secretar de stat şi nu la nivel de
consilier, din necesitatea lămuririi tuturor problemelor ridicate de către deputaţi
cu privire la această iniţiativă legislativă.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a menţionat  că în cadrul acestui
proiect de lege s-a făcut o extensie de la Directiva nr. 86/653/CEE a Consiliului
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Uniunii Europene, incluzându-se în obiectul contractului pe lângă bunuri şi a
serviciilor. De asemenea, domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a precizat că
în textul ordonanţei nu a fost definită noţiunea de �afacere�.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus să fie trimisă o scrisoare
din partea comisiei domnului ministru Acsinte Gaspar în care să se notifice
faptul că, din partea Ministerului Justiţiei a participat la şedinţa comisiei un
consilier şi nu un secretar de stat.

In unanimitate membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o
dată ulterioară.

La punctele 2 şi 3 ale ordinei de zi trebuiau să aibă 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 şi 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.

Din motive obiective domnul ministru Ovidiu Muşetescu nu a putut
participa la şedinţa comisiei şi nici nu a putut trimite, pentru studiu membrilor
comisiei,  contractul de privatizare al S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� -
S.A. Galaţi.

Doamna deputat Lucia Lepădatu a afirmat că doreşte, ca şi în şedinţa din
5.06.2002,  începerea dezbaterilor pe fond la ordonanţele de urgenţă cu privire
la S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi, în prezenţa domnului
secretar de stat Iacob Zelenco dar că respectă hotărârea comisiei care a aprobat,
în unanimitate, amânarea dezbaterilor  până la primirea şi consultarea
contractului de privatizare.

Domnul deputat Octavian Purceld a declarat că avizarea în fond a
ordonanţelor de urgenţă cu privire la �SIDEX� � Galaţi nu se poate face până nu
se va studia cu atenţie contractul de privatizare al acestei societăţi.

Domnul deputat Sandu Florentin a fost de părere că dezbaterile pe fond ale
ordonanţelor de urgenţă cu privire la �SIDEX� � Galaţi trebuie să înceapă chiar
în condiţiile în care nu s-a primit contractul de privatizare al societăţii.

Domnul deputat Victor Dobre, autor a unor amendamente la ordonanţele
de urgenţă cu privire la �SIDEX� � Galaţi, a afirmat că aprobarea acestor
ordonanţe nu este întârziată de către Parlament, prin această amânare cerută
pentru studierea contractului de privatizare, ci a fost întârziată chiar de către
Guvern.

Domnul deputat Emil Rădulescu a spus că decizia luată în şedinţa din 5
iunie 2002 de amânare a dezbaterilor pe fond ale ordonanţelor de urgenţă cu
privire la �SIDEX� � Galaţi, până la primirea şi consultarea contractului de
privatizare de către membrii comisiei, trebuie respectată.
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Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a declarat că decizia luată la
şedinţa din 5 iunie 2002 de amânare a dezbaterilor pe fond ale ordonanţelor de
urgenţă cu privire la �SIDEX� � Galaţi este corectă şi trebuie respectată,  iar
domnul ministru Ovidiu Muşetescu care a promis că va veni cu contractul de
privatizare pentru a fi studiat de către membrii comisiei, trebuie să facă acest
lucru.

Domnul deputat Vasile Bran a cerut membrilor comisiei să fie de acord
ca, în şedinţa viitoare înainte de trecerea la dezbaterea pe fond a ordonanţelor de
urgenţă cu privire la �SIDEX� � Galaţi, domnul deputat Sandu Florentin,
supleant în locul domnului deputat Dan Ioan Popescu, să facă o scurtă
prezentare a combinatului �SIDEX� � Galaţi pe care îl cunoaşte foarte bine
deoarece, în calitate de director, a lucrat la combinat timp de 30 de ani.

Domnul deputat Sandu Florentin a fost de acord cu  propunerea domnului
deputat Vasile Bran iar membrii comisiei au aprobat-o în unanimitate.

In unanimitate membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor până
săptămâna viitoare când se va primi din partea Autorităţii pentru Administrarea
Participaţiilor Statului contractul de privatizare al �SIDEX� - S.A. Galaţi şi se
aşteaptă participarea la lucrările comisiei a domnului ministru Ovidiu
Muşetescu.

La punctul 4 al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii Comisiei,
domnii deputaţi au avut câteva propuneri, şi anume:

1.Domnul deputat Vasile Bran a propus invitarea pentru dezbateri în
cadrul comisiei, pe tema privatizării, a domnilor miniştrii Dan Ioan Popescu,
Ovidiu Muşetescu, Matei Agathon şi Silvia Ciornei.

 2. Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus invitarea pentru
dezbateri în cadrul comisiei, pe tema privatizării, a domnului ministru Matei
Agathon să se facă pentru ziua de miercuri, 19 iunie 2002, la ora 13,00.

3.  Domnul deputat Francisc Pecsi a propus reînfiinţarea grupului
parlamentar de lucru pentru IMM şi invitarea la comisie, pentru dezbateri, a
preşedinţilor celor 5 SIF-uri.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

            Alina Hodivoianu
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