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Sinteza lucrărilor Comisiei
din zilele de 8 şi 9 octombrie 2002

Marţi 9 octombrie 2002
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Informare privind stadiul privatizării la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei
şi Pădurilor .
2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Supusă la vot propunerea Grupului parlamentar PSD de suplimentare a ordinei
de zi cu proiectul de lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate a fost aprobată
în unanimitate.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, domnul Cornel Popa –
director general şi domnul Sandu Cătălin – director la Direcţia Juridică – din Agenţia
Domeniilor Statului, precum şi domnul Gheorghe Ţiplică - secretar de stat din partea
Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de
domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
La punctul suplimentar al ordinei de zi, proiectul de lege pentru modificarea
alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate a fost prezentat de domnul Gheorghe Ţiplică - secretar
de stat din Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
Acesta a arătat că, agenţii economici care investesc în zone defavorizate
beneficiază de o serie de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998.
În general, politica de acordare a facilităţilor a avut efecte pozitive, dar în
domeniul prelucrării şi conservării cărnii s-au constatat unele efecte negative, astfel:
din totalul de 2.591 miliarde lei facilităţi la import, facilităţile la import pentru carne au
reprezentat 1.886 miliarde lei, în timp ce investiţiile făcute în domeniul cărnii
reprezintă 6,8%, iar creşterea numărului locurilor de muncă reprezintă 5,7%.
S-a menţionat, de asemenea, nemulţumirea producătorilor autohtoni faţă de
concurenţa neloială practicată de importatori, care blochează dezvoltarea sectorului
zootehnic din ţara noastră.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege şi a
amendamentelor prezentate.
Ca urmare a dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat 2
amendamente şi s-a respins un amendament.

Supus la vot, proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate,
cu amendamentele aprobate a fost admis cu 26 voturi pentru, un vot contra şi o
abţinere.
La primul punct al ordinei de zi a fost prezentată informarea privind
privatizarea societăţilor comerciale agricole din portofoliul Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, respectiv a Agenţiei Domeniilor Statului.
Domnul director general Cornel Popa a făcut o trecere în revistă a
reglementărilor privind privatizarea în sectorul agricol şi a prezentat că prin emiterea
Ordinului nr.247/12.06.2002 pentru aprobarea procedurilor de privatizare prin licitaţie
cu strigare au fost create premisele unor privatizări corecte, transparente şi în ritm
accelerat.
În perioada 2000 – 30.09.2002, au fost privatizate 227 societăţi comerciale
agricole, sunt în procedură de privatizare 55 societăţi agricole, 14 societăţi neofertate
sunt în procedură de restructurare, pentru 15 societăţi se întocmesc note de privatizare,
dosarele a 163 societăţi sunt în lucru, iar un număr de 280 societăţi agricole sunt sub
incidenţa Legii nr.64/1995 privind falimentul.
Membrii Comisiei au solicitat informaţii referitoare la ce suprafaţă de teren va
mai rămâne în proprietatea statului şi cum va fi administrată, dacă statul se implică în
cercetarea ştiinţifică agricolă, despre recuperarea datoriilor şi despre situaţia
societăţilor care nu se pot privatiza până la suspendarea procedurii de lichidare, care
poate dura 4-5 ani, despre sumele încasate ca redevenţe şi cele încasate din privatizare.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
Miercuri 9 octombrie 2002
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Informare privind stadiul elaborării proiectului de lege referitor la cooperaţia
din România, prezentată de Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru completarea
Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. (PL nr.65/25.03.2002)
3. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului
pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, doamna ministru Silvia Ciornei
şi domnul Virgil Boboc - secretar de stat; domnul deputat Ioan Miclea în calitate de
initiator a propunerii legislative de pe ordinea de zi şi, din partea Ministerului Justiţiei,
doamna Cristina Tarcea - secretar de stat.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi
de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
La primul punct al ordinei de zi, doamna ministru Silvia Ciornei a prezentat
discuţiile purtate la Bruxelles, în data de 24 septembrie 2002, cu experţi ai Comisiei
Europene pentru a compara proiectul nostru de ordonanţă cu privire la cooperaţie cu
reglementările existente în statele membre ale Uniunii Europene, având în vedere
negocierile de aderare.
Discuţiile s-au concentrat asupra câtorva aspecte sensibile în România şi anume:
- rolul statului în domeniul cooperaţiei;
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-

rolul asociaţiilor cooperatiste;
înfiinţarea şi gestionarea unui fond al cooperaţiei;
exceptările de la principiul de bază al cooperaţiei: un om – un vot.
După prezentarea generală, membrii Comisiei au formulat întrebări şi au
dezbătut necesitatea elaborării unei ordonanţe de urgenţă sau a unei legi cadru a
cooperaţiei.
De asemenea, s-a examinat problema vânzărilor de active şi a patrimoniului
indivizibil ale cooperativelor.
Doamna ministru Silvia Ciornei a precizat că, în maximum trei săptămâni, se va
definitiva proiectul de ordonanţă de urgenţă privind cooperaţia şi a solicitat o întâlnire
cu birourile celor două Comisii parlamentare care urmează să-l dezbată.
În cadrul punctului al doilea al ordinei de zi, domnul deputat Ioan Miclea a
prezentat iniţiativa legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor.
Punctul de vedere al Guvernului a fost expus de doamna Cristina Tarcea secretar de stat în Ministerul Justiţiei.
La propunerea domnului vicepreşedinte Octavian Purceld, membrii Comisiei
au votat amănarea dezbaterii şi avizării în fond a propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor pentru o examinare
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, într-o şedinţă comună.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu
Ioan Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu

SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu

Consilier parlamentar
Doina Leonte
Expert parlamenta
Olga Tutoveanu
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