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Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din  zilele de  18  şi  20 martie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi în ziua de
18.03.2003 şi 28 deputaţi în ziua de 20.03.2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:

Marţi, 18 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2003, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de
urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a
societăţilor comerciale.
           2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Joi, 20 martie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru

completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 18 martie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe

Marin.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea

Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul Victor Dimitriu � secretar de stat şi domnul Radu Iorga Bratu �
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consilier, din partea Ministerului Finanţelor  Publice: doamna Doina
Drăghici - consilier.

 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
40/2003, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate
prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 februarie
2003.

Au acordat aviz favorabil acestei iniţiative legislative: Consiliul
Legislativ şi Consiliul Economic şi Social.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că există pe rol 11.000 de procese cu privire la
contractele de privatizare încheiate până acum, începând din 1993, adică la
aproximativ 8000 de contracte. De asemenea, reprezentantul Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a precizat faptul
că, la elaborarea acestei ordonanţe, instituţia a ţinut cont şi de părerea
Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, cât şi de punctul de vedere al
asociaţiilor similare din străinătate, urmărindu-se ca prevederile ordonanţei
să rezolve problemele legate de recunoaşterea surselor din care s-au efectuat
investiţiile în cadrul societăţilor respective (IAS - sistemul internaţional de
contabilitate), reglementarea unitară a noţiunii de investiţie, dezvoltarea
societăţilor şi în perioada postprivatizare.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că prin acest act normativ s-au introdus şi
reglementări noi menite să întregească unele aspecte insuficient
reglementate, cum ar fi: definirea sferei de aplicare a modului de realizare a
obligaţiilor contractuale asumate de cumpărător în privinţa obligaţiilor pe
care acesta le are faţă de APAPS şi după privatizare; obligaţiile care revin
societăţilor comerciale pe perioada de derulare a contractelor de vânzare-
cumpărare, în acest sens fiind de menţionat cele referitoare la comunicarea
către APAPS a modului în care au fost concretizate obligaţiile investiţionale
asumate de cumpărător, permiterea accesului la date şi informaţii care sunt
în legătură directă cu urmărirea modului de realizare a obligaţiilor
contractuale, precum fixarea unor sancţiuni privind nerealizarea investiţiilor
şi impunerea unor interdicţii pentru nerespectarea unor angajamente aferente
investiţiilor, în special, a investiţiilor de mediu.

De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului a spus că noile prevederi instituie unele
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atribuţii conferite APAPS, în domeniul controlului postprivatizare, atribuţii
definite în scopul organizării şi desfăşurării în condiţii unitare a controlului
postprivatizare.

Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să ştie dacă la elaborarea
ordonanţei s-a ţinut cont de recomandările făcute de Consiliul Economic şi
Social.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a precizat faptul că la elaborarea ordonanţei s-a ţinut
cont de recomandările de fond făcute de consiliu, însă, în urma întâlnirii cu
patronatul şi sindicatele s-au mai făcut unele modificări ale amendamentelor
consiliului. De asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului a precizat faptul că nu toate doleanţele
sindicatelor au putut fi rezolvate, aşa cum este şi cazul solicitării acestora de
a viziona întregul contract de privatizare şi nu doar partea din contract care
cuprinde clauzele sociale.

Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să ştie de ce nu există un cadru
legislativ unitar şi pentru contractele de privatizare care au fost repartizate,
conform Legii nr. 137/2002, din portofoliul APAPS în portofoliul altor
ministere: industriei, turismului, agriculturii, etc.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului  a spus că întrebarea domnului deputat este pertinentă,
însă, în acest moment nu poate răspunde la această întrebare. In prezent
celelalte ministere cărora li s-au repartizat societăţi din portofoliul APAPS
folosesc modalităţi de privatizare diferite, conform propriilor politici cu
privire la privatizarea societăţilor comerciale.

Domnul deputat Iuliu Vida a spus că este de neconceput ca pentru
societăţi comerciale similare, din acelaşi oraş, dar care sunt în portofolii
diferite, al APAPS-ului sau ale ministerelor, să aibă un tratament juridic
diferit. Domnul deputat Iuliu Vida a propus să se trimită o scrisoare, din
partea comisiei, ministrului APAPS în care să se semnaleze această
problemă, pentru ca instituţia de specialitate să rezolve acest neajuns prin
emiterea unui act normativ unitar.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să completeze
propunerea domnului deputat Iuliu Vida cu precizarea ca solicitarea comisiei
să fie adresată nu numai APAPS ci şi celorlalte instituţii implicate.

Domnul deputat Francisc Pecsi a întrebat dacă există o tendinţă de a
nu se respecta clauzele contractelor de privatizare de către cumpărători,
având în vedere numărul mare de procese în care este implicată instituţia de
privatizare. Domnul deputat Francisc Pecsi a dorit să precizeze că numărul
mare de procese este un lucru negativ pentru instituţie şi ridică un semn de
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întrebare în privinţa profesionalismului celor care, în numele FPS şi APAPS,
au încheiat aceste contracte.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a precizat faptul că procesele în care este implicată în
prezent instituţia sunt moştenite şi se datorează politicii duse de fosta
conducere a instituţiei, în prezent în cadrul mandatului domnului ministru
Ovidiu Muşetescu existând un singur proces cu privire la sumele neplătite de
o societate, care trebuiau acordate sub formă de dividende. Reprezentantul
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a spus
că în prezentul act normativ, la alin. 3 al art. 16, se prevede ca sumele
datorate de cumpărător cu titlu de penalităţi pentru nerealizarea investiţiilor
să fie virate cu titlu gratuit societăţii şi utilizate în conformitate cu
prevederile normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe. De
asemenea, reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că, în vederea ajutării societăţilor comerciale,
instituţia a acordat un termen de 180 de zile în interiorul căruia societatea
care plăteşte 40% din sumele datorate sub formă de penalităţi şi dobânzi din
dividende neplătite este scutită de plata restului de 60%.

Domnul deputat Gheorghe Marcu  a dorit să sublinieze faptul că, în
prezenta ordonanţă ar trebui scoasă noţiunea de �aport în natură�, aşa cum ar
fi trebuit să se întâmple şi în cazul încheierii contractelor de privatizare, în
vederea evitării unor acte de corupţie de către unii acţionari ai societăţii.
Domnul deputat Gheorghe Marcu a dorit să precizeze şi alte aspecte
negative ce trebuiesc evitate: 1) problema responsabilităţii personalului de la
APAPS care se ocupă cu realizarea contractelor de privatizare, şi cărora nu
le este repartizată o responsabilitate pe măsură; 2) crearea unei legislaţii
unitare, prin emiterea unui act normativ care să cuprindă un contract cadru,
valabil pentru orice tip de contract de privatizare.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că nu trebuie să fie eliminată noţiunea de
�aport în natură� deoarece această noţiune apare în toată legislaţia
internaţională iar România nu poate să facă excepţie. In ceea ce priveşte
responsabilitatea personalului APAPS aceasta este mare, întreaga activitate a
instituţiei fiind periodic verificată de către Curtea de Conturi. In ceea ce
priveşte contractul cadru, această problemă urmează a fi discutată şi apoi
soluţionată.

Domnul deputat Napoleon Pop  a dorit să precizeze că, din prevederile
actului normativ, reiese faptul că APAPS intervine, fără a avea nici un drept,
în politica societăţii. Domnul deputat Napoleon Pop  a spus că, pe viitor,
APAPS  ar trebui să-şi păstreze dreptul de dispoziţie şi de posesie până la
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încheierea definitivă a contractului de privatizare, şi numai după ce
cumpărătorul şi-a realizat toate obligaţiile contractuale să-i fie acordat
acestuia întregul drept de proprietate, cu toate atributele ce îl compun. De
asemenea, domnul deputat Napoleon Pop  a spus că este de acord cu punctul
de vedere al domnului deputat Gheorghe Marcu, în ceea ce priveşte
problematica aportului în natură, recomandând ca în viitoarele contracte
APAPS să nu mai menţioneze în contract şi aportul în natură.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că eliminarea noţiunii de �aport în natură� din
prezenta ordonanţă nu este posibilă.

Domnul deputat Napoleon Pop i-a cerut reprezentantului Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului o situaţie cu toate
societăţile care au fost privatizate până acum, pentru a constata dacă, în
urma privatizării, acestea mai sunt viabile.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că numai un procent mic, de 8,2%, din
societăţile care s-au privatizat prin MEBO au în prezent probleme cu privire
la plăţi către bugetul statului, iar până la sfârşitul lui 2003 se doreşte
privatizarea celor 200 de societăţi care au mai rămas în portofoliul APAPS,
din care la 23 de societăţi se vor lua măsuri de disponibilizare a personalului.

Domnul deputat Mihai Tudose a dorit să precizeze faptul că, atunci
când s-au încheiat contractele de privatizare, legea a lăsat loc la multe
interpretări cu privire la aspecte importante ale contractului, aşa cum este şi
interpretarea noţiunii de �nou� atunci când se vorbeşte despre investiţii
efectuate de cumpărător.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că prin actul normativ s-a prevăzut eliminarea
tuturor acestor aspecte negative, care pot da loc la interpretări pentru
investitorii care nu sunt corecţi.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să precizeze că
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 a fost dezbătută în cadrul comisiei
noastre şi, la vremea respectivă, s-a dorit a fi cât mai cuprinzătoare, însă, din
păcate, acest lucru s-a dovedit a fi o capcană în care s-a căzut datorită
numeroaselor interpretări la care ordonanţa a lăsat loc. Doamna deputat
Lucia Cornelia Lepădatu a salutat iniţiativa de astăzi a Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului prin care se încearcă o
simplificare a vechii ordonanţe, în vederea aplicării facile a acesteia, atât de
cumpărător cât şi de instituţiile implicate.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că este de acord cu
aprobarea iniţiativei legislative, precizând că PSD a declarat că nu doreşte o
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naţionalizare a societăţilor ci, din contră, doreşte o dezvoltare a sectorului
privat, prin noile norme urmărindu-se încurajarea investitorilor de a rămâne
în continuare acţionari la societăţile privatizate.

In ceea ce priveşte penalităţile pentru neplata dividendelor, doamna
deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să ştie de ce sunt percepute, de
vreme ce  FPS  ca acţionar a fost de acord cu rămânerea lor în societate,
pentru o perioadă, pentru capitalizare.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că în prezentul act normativ se prevede la art.
16 alin. 3 ca sumele datorate de cumpărător cu titlu de penalităţi pentru
nerealizarea investiţiilor să fie virate cu titlu gratuit societăţii.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să ştie de ce nu s-a
găsit o soluţie pentru rezolvarea problemei penalităţilor datorate de societăţi,
în urma neplăţii dividendelor cuvenite acţionarilor, astfel încât să fie evitate
litigiile în care APAPS a fost implicată cu privire la această problemă.
Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, dividendele neplătite, folosite în scopul
capitalizării societăţii, nu sunt purtătoare de dobândă şi nu ar trebui să li se
aplice regimul penalităţilor.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că penalităţile aplicate la dividendele neplătite
de societate nu pot fi şterse cu buretele, Ministerul Finanţelor Publice având
o politică bugetară foarte strictă cu privire la strângerea acestor sume de
bani. Iar în ceea ce priveşte situaţia PAS-urilor, reprezentantul Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a spus că situaţia
celor 208 contracte încheiate până acum se poate rezolva numai printr-o
decizie politică.

Domnul deputat Napoleon Pop a întrebat dacă la elaborarea actului
normativ s-a ţinut cont de modificările solicitate de Consiliul Legislativ.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că s-a ţinut cont de recomandările făcute de
consiliu.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a propus supunerea la vot a
proiectului de lege.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de
Senat.

Joi, 20 martie 2003
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au
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fost sesizate în fond, în comun, cu dezbaterea proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice a dezbătut în şedinţa din 18 martie 2003 acest proiect de
lege şi a întocmit un raport preliminar care a cuprins punctul de vedere al
comisiei pe care l-a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare pentru a fi luat în considerare la dezbaterea iniţiativei legislative
din data de 20 martie 2003.

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

 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiilor, domnii
senatori: Victor Apostolache, Viorel Matei, în calitate de iniţiatori şi din
partea Administraţiei Domeniilor Statului: domnul Cătălin Sandu  � director.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 februarie
2003.

Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil iniţiativei legislative.
Iniţiatorii le-au prezentat membrilor celor două comisii acest proiect

de lege, arătând necesitatea aprobării acestuia. Astfel, iniţiatorii au spus că,
prin proiectul de lege se preconizează concesionarea, prin atribuire directă
investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active de la societăţi comerciale, a
terenurilor cu destinaţie agricolă care nu sunt cuprinse în capitalul social al
respectivelor societăţi comerciale, care deţin în exploatare terenuri cu
destinaţie agricolă.

Domnul deputat Iuliu Vida i-a întrebat pe iniţiatori dacă sunt de acord
cu amendamentele făcute de Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice la acest proiect de lege, precizând că
personal este de acord cu acestea, deoarece se aplică tuturor proprietarilor de
astfel de active.

Iniţiatorii au spus că nu pot fi de acord cu textul celor două
amendamente, subliniind faptul că la elaborarea acestui act normativ s-a
ţinut cont şi de punctul de vedere al guvernului şi cel al Administraţiei
Domeniilor Statului.
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Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a dorit să ştie dacă
nu cumva prevederile acestui act normativ fac discriminări între două tipuri
de proprietari care au intrat în posesia activului prin căi juridice diferite.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a spus că, din contră,
contează regimul juridic prin care cele două tipuri de proprietari au intrat în
posesie, deoarece, ar trebui încurajaţi investitorii care au urmărit dezvoltarea
agriculturii faţă de cei care au urmărit doar câştigul.

Reprezentantul Administraţiei Domeniilor Statului a explicat
motivaţia celor două amendamente făcute de Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la acest proiect de lege.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin le-a propus membrilor
comisiei ca în vederea aprobării, în comun, a proiectului de lege, cele două
comisii sesizate în fond să se întâlnească în şedinţa din 25 martie 2003, la
ora 14,00.

In unanimitate s-a aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de
Senat, urmând ca punctul de vedere comun al celor două comisii să fie luat
în şedinţa comună din 25 martie 2003.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar,
Alina Cristina Hodivoianu
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