PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/621/24.10.2002

Sinteza lucrărilor Comisiei
din zilele de 21 - 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.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat membrilor comisiei
raportul privind proiectul bugetului de stat pe anul 2003.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a enumerat principalii indicatori care
au stat la baza elaborării proiectului de buget: produsul intern brut se estimează să crească cu
5,2%; formarea brută de capital fix va creşte în anul 2003 cu 9% iar deficitul contului curent
al balanţei de plăţi externe se menţine la 2,1 miliarde dolari.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că obiectivul principal al
politicii monetare rămâne reducerea ratei inflaţiei în limita de 14% iar în ceea ce priveşte
politica valutară 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. De asemenea, 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.
In continuare, reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele
priorităţi ale politicilor sectoriale pe anul 2003.
Domnii deputaţi au dorit precizări cu privire la repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit precum şi lămuriri în legătură cu
diferenţe procentuale între situaţia prezentată de organismele internaţionale şi minister cu
privire la gradul de colectare al veniturilor.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că 50% din aceste sume se
utilizează pe criteriul capacităţii financiare prevăzut în anexa nr. 7, iar pentru restul de 50%
se utilizează criterii specifice aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene, subliniind faptul
că, în planul anului 2003, există o direcţionare spre autonomia la nivel local în conformitate
cu Carta europeană a autonomiei locale.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că în situaţia organismelor
internaţionale apare un procent de 70% , faţă de procentul de 90% apărut în situaţia
ministerului, datorită faptului că modul de calcul este diferit. Şi anume, organismele
internaţionale au făcut o medie a tuturor contribuţiilor şi în plus, obligaţiile de plată care apar
la minister într-o formulă analitică nu apar şi în contabilitate. Reprezentantul Ministerului
Finanţelor Publice a adăugat că, începând cu 2003 acest lucru se va schimba, în conformitate
cu practica Uniunii Europene în acest domeniu.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
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 Ministerului
pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: doamna Silvia Ciornei – ministru.
Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat membrilor comisiei
proiectul de buget pe anul 2003 al ministerului, enumerând principalele caracteristici ale
activităţii acestuia.
Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a subliniat importanţa
armonizării cadrului legal, administrativ şi bugetar cu cel al Uniunii Europene, în vederea
implementării fondurilor de tip structural prin: a) pregătirea cadrului instituţional şi legal
pentru coordonarea şi implementarea instrumentelor structurale şi b) implementarea politicii
naţionale de dezvoltare regională.
Domnii deputaţi au dorit să ştie câte parcuri industriale vor putea să apară la nivelul
anului 2003.
Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei 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.
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Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a
prezentat în faţa comisiei proiectul de buget pe anul 2003 al acestui minister.
Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii a spus că
principalele obictive ale ministerului sunt: a) crearea a 760.000 de locuri de muncă prin
stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM şi a sectorului cooperatist, b) sporirea ponderii IMM
şi a cooperaţiei la crearea produsului intern brut, c) creşterea exporturilor efectuate de sectorul
IMM şi al cooperaţiei cu un ritm mediu anual de peste 10%, d) 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).
Domnii deputaţi au întrebat dacă ministerul va lansa un program special pentru
microîntreprinderi şi dacă sumele alocate pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentru întreprinderile mici şi mijlocii sunt suficiente.
Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii 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. In ceea ce priveşte suma
prevăzută la buget pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile
mici şi mijlocii aceasta va creşte şi pe seama atragerii de resurse financiare din surse externe.
Domnii deputaţi au 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.
Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii 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.
Domnii deputaţi au întrebat dacă se cunosc deja locaţiile pentru “Programul naţional
multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri”.
Reprezentantul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii 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.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
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.
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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.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Mihai Tudose, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.
Joi, 24 octombrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de
domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
Reprezentantul Consiliului Concurenţei a prezentat proiectul de buget pe anul 2003 al
acestuia, informând totodată pe membrii comisiilor despre problemele pe care le are consiliul
cu privire la spaţiul necesar pentru desfăşurarea activităţii.
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.
Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
prezentat membrilor comisiilor bugetul pe 2003, arătând direcţiile principale ale încasărilor
obţinute în urma privatizării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Domnii deputaţi au dorit să ştie dacă până la sfârşitul anului 2004 APAPS-ul îşi va
încheia misiunea de privatizare şi se va autodizolva.
Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a
spus că în 2004 va rămâne din această instituţie doar Departamentul post-privatizare.
Reprezentantul Agenţiei Române de Investiţii Străine a prezentat proiectul de buget al
acestei instituţii nou înfiinţate, care şi-a început oficial activitatea în data de 22 iulie 2002.
Reprezentantul Agenţiei Române de Investiţii Străine a enumerat principale activităţi
ale agenţiei:
- 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.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Mihai Tudose, Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,
Lucia-Cornelia Lepădatu
Expert parlamentar
Alina Hodivoianu
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