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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de  21 - 24 octombrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în zilele de 21-22
octombrie 2002 şi 27 deputaţi în zilele de 23-24 octombrie 2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Luni, 21 octombrie 2002
1. Dezbateri generale la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003 (PL

524/10.10.2002).
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Marţi, 22 octombrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003

(PL 524/10.10.2002).
 2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 23 octombrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003

(PL 524/10.10.2002).
 2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Joi, 24 octombrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003

(PL 524/10.10.2002).
 2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Luni, 21 octombrie 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 Gherghina � secretar de stat,
domnul Petrică Grama � director general, doamna Mariana Mişu �director
general adjunct, doamna Maria Cîmpeanu � şef serviciu şi domnul Lucian
Săvulescu � şef birou.
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Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a prezentat membrilor
comisiei raportul privind proiectul bugetului de stat pe anul 2003, subliniind
faptul că  proiectul de buget reprezintă un instrument important pentru
elaborarea politicii economice, orientate, în principal, către consolidarea
creşterii economice în contextul procesului de pregătire a aderării României la
Uniunea Europeană.

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a enumerat principalii
indicatori care au stat la baza elaborării proiectului de buget. Astfel, produsul
intern brut se estimează  să crească cu 5,2%, pe seama măririi volumului de
activitate, cu deosebire pe ramurile producătoare de bunuri; formarea brută de
capital fix va creşte în anul 2003 cu 9%, în condiţiile în care cererea internă, în
ansamblul său, va creşte cu 4,8%; deficitul contului curent al balanţei de plăţi
externe se menţine la 2,1 miliarde dolari, ca urmare a evoluţiei pozitive a
balanţei bunurilor şi a serviciilor, care urmează a-şi reduce deficitele; în
domeniul resurselor umane, creşterea economică va fi însoţită de creşterea
numărului de salariaţi şi a celorlalte categorii profesionale, în condiţiile sporirii
productivităţii muncii.

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a spus că, în ceea ce
priveşte politica monetară, obiectivul principal rămâne reducerea ratei inflaţiei
în limita de 14%. Rata medie anuală a inflaţiei în anul 2003 faţă de media anului
2002 va fi de 17,7%. In privinţa politicii valutare se prognozează că, la nivelul
anului 2003, va continua tendinţa de apreciere reală a leului. Deficitul bugetului
general consolidat va fi proiectat la circa 2,65% din produsul intern brut iar
structural, veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2003
cunosc o serie de modificări faţă de anul 2002:

- impozitele directe prezintă o scădere cu 0,8 puncte procentuale, iar
cele indirecte scad cu 0,1 puncte procentuale, evoluţie ce lasă la
dispoziţia agenţilor economici mai multe resurse financiare pentru
producţie şi investiţii;

- scade ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal,
cheltuielilor materiale şi servicii, dobânzilor aferente datoriei publice,
subvenţiilor, în timp ce transferurile deţin în continuare ponderea cea
mai mare în produsul intern brut.

Datoria publică internă proiectată pentru anul 2003 va fi de circa 8,9% din
produsul intern brut, în scădere faţă de anul 2002 iar datoria publică externă va
fi de circa 21% din produsul intern brut.

Domnul director general Petrică Grama a adăugat că politica fiscală în
anul 2003 se va caracteriza prin:

1. reducerea treptată a presiunii fiscale prin intermediul diminuării
contribuţiilor de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale, începând cu
luna ianuarie 2003, care se vor adăuga celor 3 puncte procentuale
reduse în anul 2002, având în vedere nivelul foarte ridicat al acestora.
Reducerea propusă pentru anul 2003 va fi distribuită între angajat şi



3

angajator, astfel: 2,67 puncte procentuale la angajaţi şi 2,33 puncte
procentuale la angajatori.

2. reducerea taxei de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice cu
un punct procentual, în vederea reducerii costurilor de producţie în
sectorul respectiv.

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a prezentat în continuare
principalele priorităţi ale politicilor sectoriale pe anul 2003.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit lămuriri cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul
pe venit, pe anul 2003, aşa cum apare în cadrul art. 25 din Legea bugetului de
stat.

Domnul secretar de stat Gheorghe Gherghina a spus că,  pentru jumătate
din aceste sume se utilizează criteriul prevăzut în anexa nr. 7, şi anume formula
de calcul privind capacitatea financiară, iar pentru restul de 50% se utilizează
criterii specifice aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene. Domnul secretar
de stat a subliniat faptul că, în planul anului 2003, există o direcţionare spre
autonomia la nivel local  în conformitate cu Carta europeană a autonomiei
locale, precizând că acest lucru era necesar pentru o mai bună redirecţionare a
veniturilor către comunele care sunt într-o situaţie dificilă sau care şi-au pierdut
chiar sediile.

Domnul deputat Napoleon Pop a dorit să ştie de ce gradul de colectare al
veniturilor este în proporţie de 70% în statisticile FMI când în realitate, gradul
de colectare este în jur de 92%.

Domnul director general Petrică Grama a spus că procentul de 70% apare
datorită faptului că se face o medie a tuturor contribuţiilor şi fiindcă obligaţiile
de plată apar la Ministerul Finanţelor Publice într-o formulă analitică dar nu apar
în contabilitate. Domnul director general Petrică Grama a adăugat că,  începând
cu 2003 acest lucru se va schimba, în conformitate cu practica Uniunii Europene
în acest domeniu.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a întrebat dacă au crescut arieratele
pentru anul 2003.

Domnul director general Petrică Grama a spus că arieratele nu au mai
crescut, în termeni reali, de doi ani.

Marţi, 22 octombrie 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 Petrică Grama � director general şi
domnul Lucian Săvulescu � şef birou, din partea Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei : domnul Leonard Cazan � ministru, domnul Gheorghe Ţiplica -
secretar de stat, domnul Mircea Panaite � secretar de stat, domnul Iulian
Dobroţeanu � secretar general şi doamna Valeria Baciu � director şi din partea
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Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Silvia
Ciornei � ministru.

Domnul ministru Leonard Cazan a prezentat membrilor comisiei proiectul
de buget pe anul 2003 al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, prezentând
principalele caracteristici ale activităţii ministerului pe anul 2002.

Domnul ministru Leonard Cazan a subliniat importanţa armonizării
cadrului legal, administrativ şi bugetar cu cel al Uniunii Europene, în vederea
implementării fondurilor de tip structural. De asemenea, domnul ministru a
enumerat cele două obiective, cu caracter permanent, urmărite în vederea
dezvoltării regionale:

- pregătirea cadrului instituţional şi legal pentru coordonarea şi
implementarea instrumentelor structurale;

- implementarea politicii naţionale de dezvoltare regională.
In continuare domnul ministru Leonard Cazan a prezentat obiectivele

urmărite în cadrul finanţării pe bază de programe. Astfel, prin programul
�Sprijinirea investiţiilor� se urmăreşte atragerea unor mari investitori, societăţi
comerciale cu capital privat integral românesc, dezvoltarea activităţilor
economice în cadrul zonelor defavorizate, crearea de noi locuri de muncă. Prin
programul �Dezvoltarea regiunii Nord-Est� se urmăreşte accelerarea dezvoltării
economice prin mărirea fluxului de capital investiţional în zonele cu probleme
socio-economice, crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară şi cu valoare
adăugată ridicată, competitive pe pieţele externe, etc. Alte programe enumerate
de domnul ministru sunt: �Dezvoltarea judeţului Hunedoara�, �Dezvoltarea
judeţului Alba�, �Dezvoltarea judeţului Tulcea�, �Dezvoltarea judeţului
Giurgiu�, �Dezvoltarea judeţului Caraş-Severin�,  �Turism inter-regional�,
�Parcuri industriale�.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a dorit să ştie câte parcuri
industriale vor putea să apară la nivelul  anului 2003 ţinând cont de sumele
alocate pentru realizarea acestui program şi care va fi volumul forţei de muncă
atrasă în parcuri.

Domnul ministru Leonard Cazan a spus că în 2003 vor fi maxim 10
parcuri industriale, subliniind faptul că sumele alocate pentru acest program sunt
suficiente. Insă în  privinţa volumului de forţă de muncă ce va fi atrasă în aceste
parcuri, acest lucru nu se poate estima deoarece diferă în funcţie de parc, de
structura şi specificul de activitate al acestuia.

Doamna ministru Silvia Ciornei a prezentat în faţa comisiei proiectul de
buget pe anul 2003 al Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie.

Doamna ministru Silvia Ciornei a enumerat principalele obictive ale
ministerului care sunt cuprinse şi în Programul de Guvernare pe perioada 2001-
2004 şi anume:

- crearea a 760.000 de locuri de muncă prin stimularea înfiinţării şi
dezvoltării IMM şi a sectorului cooperatist;
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- sporirea ponderii IMM şi a cooperaţiei la crearea produsului intern
brut;

- creşterea exporturilor efectuate de sectorul IMM şi al cooperaţiei cu un
ritm mediu anual de peste 10%;

- intensificarea atragerii de fonduri pentru sprijinirea întreprinzătorilor
privaţi prin programe internaţionale, în special în regim nerambursabil,
cu valori superioare celor convenite până în prezent (circa 25 milioane
euro/an).

In ceea ce priveşte dezvoltarea pe termen lung a sectorului IMM, doamna
ministru Silvia Ciornei a enumerat principalele obiective ce trebuiesc realizate
de minister:

- consolidarea unui sector dinamic al întreprinderilor mici şi mijlocii,
capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;

- integrarea sectorului IMM în domeniul economic al Uniunii Europene;
- crearea de noi locuri de muncă şi implicarea activă a tinerilor;
- îmbunătăţirea culturii de afaceri, etc.
Domnul deputat Francisc Pecsi a afirmat că peste 90% din IMM sunt

microîntreprinderi şi, în acest context, ar trebui ca ministerul să lanseze un
program special pentru microîntreprinderi.

Doamna ministru Silvia Ciornei a spus că există deja un astfel de
program, adăugând că, principala prioritate stabilită de minister pe perioada
2003-2006 o reprezintă implementarea unor programe multianuale destinate
susţinerii dezvoltării sectorului IMM, cooperaţiei şi comerţului exterior.
Principalele programe multianuale sunt: �Constituirea şi funcţionarea Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii�,
�Programul naţional multianual de susţinere a investiţiilor realizate de către
întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de
modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii�, �Programul
naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului�, �Programul naţional
multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri�.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a întebat-o pe doamna ministru
dacă sumele alocate pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii sunt suficiente.

Doamna ministru Silvia Ciornei a spus că suma prevăzută la buget pentru
acest fond va creşte şi pe seama atragerii de resurse financiare din surse externe.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a dorit să ştie de ce pentru
programul privind �Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii� se derulează atât de greu, şi de ce se cer puţine
garanţii şi în sumă atât de mică.

Doamna ministru Silvia Ciornei a declarat că era de aşteptat ca în primele
luni de la înfiinţare acest program să se deruleze mai lent, însă în viitor
activitatea fondului va putea să se desfăşoare într-un ritm mult mai mare.
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Doamna deputat Cornelia Lepădatu a întrebat dacă se cunosc deja locaţiile
pentru �Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare
tehnologice şi de afaceri�.

Doamna ministru Silvia Ciornei a spus că locaţiile vor fi în Braşov, Baia
Mare, Constanţa şi Vaslui.

In continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a Legii bugetului de stat
pe anul 2003.

Miercuri, 23 octombrie 2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul preşedinte Dina Carol.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Gherghina � secretar de stat,
domnul Alecu Dumitru � şef serviciu şi domnul Silviu Cazac � consilier, din
partea Consiliului Concurenţei: domnul Theodor Valentin Purcărea � preşedinte,
din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Iacob Zelenco � secretar de stat, domnul Georgel Călin � director
economic şi doamna Bianca Munteanu � referent, din partea Agenţiei Române
pentru Investiţii Străine: domnul Florin Vasilache � secretar general.

S-au dezbătut amendamentele senatorilor Comisiei de privatizare la Legea
bugetului de stat pe anul 2003. Amendamentul de la art. 23 a fost respins iar cel
de la art. 43 a fost admis.

In continuare s-a trecut la dezbaterea anexelor la Legea bugetului de stat
pe anul 2003, unde domnii deputaţi ai Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au avut o serie de amendamente.

Cu 32 voturi pentru, 6 împotrivă au fost aprobate anexele la Legea
bugetului de stat pe anul 2003 cu amendamente (admise la anexele: 3/27/30  şi
respinse la anexele: 3/15/30, 3/15/30, 3/21/07, 3/21/30, 3/26, 3/27/30, 3/29/30).

Cu 31 voturi pentru, 7 împotrivă a fost aprobată, în ansamblu, Legea
bugetului de stat pe anul 2003.

Joi, 24 octombrie 2002

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

Domnul preşedinte Valentin Purcărea a prezentat proiectul de buget pe
anul 2003 al Consiliului Concurenţei.

Domnul preşedinte Valentin Purcărea a dorit să-i informeze pe membrii
comisiilor că există o problemă încă nerezolvată, şi anume, a spaţiilor necesare
consiliului pentru desfăşurarea activităţii sale.

In unanimitate, s-a hotărât înaintarea unei adrese către Biroul Permanent
al Camerei Deputaţilor în care să se ceară acordarea spaţiilor necesare
desfăşurării activităţii consiliului.
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Domnul secretar de stat Iacob Zelenco a prezentat membrilor comisiilor
bugetul APAPS-ului, şi direcţiile principale ale încasărilor obţinute în urma
privatizării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Domnul senator Matei Vintilă a dorit să ştie dacă până la sfârşitul anului
2004 APAPS-ul îşi va încheia misiunea de privatizare şi prin urmare, se va
desfiinţa.

Domnul secretar de stat Iacob Zelenco a spus că în 2004 va rămâne din
această instituţie doar Departamentul post-privatizare.

Domnul secretar general Florin Vasilache a prezentat proiectul de buget al
Agenţiei Române de Investiţii Străine, instituţie nou înfiinţată.

Domnul secretar general Florin Vasilache a precizat că instituţia şi-a
început oficial activitatea în data de 22 iulie 2002, şi are ca principale activităţi:

- organizarea activităţii de promovare a investiţiilor străine prin
elaborarea portofoliului de materiale promoţionale şi de informare;

- extinderea bazei de informaţii disponibile pe Internet pentru uzul
investitorilor străini;

- asigurarea participării la programe de promovare internaţionale care
conţin componente referitoare la investiţiile străine.

Domnul secretar general Florin Vasilache a adăugat că, pentru anul 2003,
conform HG nr. 39/2000 şi Legii nr. 390/2002, politica şi strategia în domeniul
atragerii investiţiilor străine vor viza:

- definirea domeniilor şi proiectelor strategice pentru atragerea de
investiţii străine în economia românească, în colaborare cu ministerele
şi celelalte instituţii;

- reluarea relaţiilor cu instituţiile internaţionale din domeniul atragerii
investiţiilor străine;

- asigurarea asistenţei de specialitate pentru investitorii străini în
conformitate cu recomandările de bune practici internaţionale în
domeniu, etc.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu
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