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Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de  18  şi  20 martie 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 � 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.
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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.

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

După prezentarea făcută de reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului, au formulat întrebări deputaţii: doamna
Lucia Cornelia Lepădatu, domnul Gheorghe Marin, domnul Iuliu Vida, domnul
Gheorghe Marcu, domnul Francisc Pecsi, domnul  Mihai Tudose şi domnul
Napoleon Pop.

Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă la elaborarea ordonanţei s-a ţinut
cont de recomandările făcute de Consiliul Economic şi Social; 2) de ce nu există
un cadru legislativ unitar şi pentru contractele de privatizare care au fost alocate,
conform Legii nr. 137/2002, din portofoliul APAPS în portofoliul altor ministere:
industriei, turismului, agriculturii, etc.; 3) dacă există o tendinţă de a nu se
respecta clauzele contractelor de privatizare de către cumpărători; 4) de ce nu i se
repartizează o responsabilitate pe măsură, personalului de la APAPS care se ocupă
cu realizarea contractelor de privatizare; 5) de ce nu se elaborează un act normativ
care să cuprindă  contractul cadru, valabil pentru orice tip de contract de
privatizare; 6) cine percepe penalităţile datorate neplăţii dividendelor, de către
societăţile comerciale; 7) dacă la elaborarea actului normativ s-a ţinut cont de
modificările recomandate de Consiliul Legislativ.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului  a spus, în 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 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.

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%.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a spus că, în ceea ce priveşte responsabilitatea personalului
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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.

De asemenea, 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.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a precizat că la elaborarea acestui act normativ s-a ţinut
cont de recomandările făcute de Consiliul Legislativ.

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.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PNL: Dan

Radu Ruşanu şi grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard
Carola şi Cazan Leonard.

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

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au  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.

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
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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.

Domnii deputaţi: Lucia Cornelia Lepădatu, Iuliu Vida, Octavian Mircea
Purceld le-au pus o serie de întrebări iniţiatorilor în legătură cu proiectul de lege.
Astfel, s-a dorit să se ştie: dacă sunt de acord cu amendamentele făcute de Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la acest
proiect de lege; dacă prevederile acestui act normativ fac discriminări între două
tipuri de proprietari care au intrat în posesia activului prin căi juridice diferite;

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.

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.

Din numărul total de 31 deputaţi ai Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan,
Puwak Hildegard Carola şi Cazan Leonard.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu

                                                     SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar,
Alina Cristina Hodivoianu
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