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Comisia pentru politică
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Bucureşti,
Nr. XVIII/I/141/06.03.2001

PROCES VERBAL
           al şedinţei Comisiei
      din data de 6 martie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi şi 7 absenţi.
Sedinţa a fost condusă de domnul deputat Marin Gheorghe,

vicepreşedintele Comisiei şi ulterior de către domnul deputat Dan Radu Ruşanu,
preşedintele Comisiei.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă şi aprobată de către
plenul Comisiei a fost următoarea:

1. Dezbaterea privind aplicarea prevederilor Legii nr. 133/1999
privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii.

2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 38/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind
asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se
privatizează.

         3. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de
privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii �ROMTELECOM S.A.�.

4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 37/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru
accelerarea procesului de privatizare.

           5. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
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7/2001 privind  unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de
privatizare a societăţilor comerciale din turism.

6. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/1998
privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.

             7. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 139/1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea
companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau
o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a
regiilor autonome.

           8. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 39/2000 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.

            9. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţilor economice.

           10. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/1999
privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice.

Au fost invitaţi şi au participat din partea Guvernului, la lucrările
Comisiei următoarele persoane:

- din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: domnişoara ministru Silvia Ciornei;

- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul secretar de
stat Tiplică Gheorghe

- din partea Ministerului Turismului: domnul secretar de stat Burcea
Alin

- din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei  Informaţiei :
domnul ministru Dan Nica şi domnul secretar de stat: Dinu Malacopol

           La deschiderea şedinţei, domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a
solicitat o modificare în sensul amânării dezbaterii proiectului de lege prevăzut
la punctul 3 al ordinei de zi de la ora 11,00 la ora 12,45, modificare solicitată de
domnul  ministru Dan Nica.
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Supusă la vot această modificare a fost aprobată de plenul Comisiei.
1. La punctul 1 al ordinei de zi s-a dat cuvântul domnişoarei

ministru Silvia Ciornei care a prezentat o informare � solicitată anterior de
Comisie- privind:

a. constituirea reţelei naţionale de centre de consultanţă în
domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii,

b. elaborarea de programe de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,

c. concepţia ministerului privind aplicarea art.28 din Legea
nr.133/99 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

De asemenea au fost prezentate de către domnişoara ministru, măsurile
luate de către Guvernul actual legate de aplicarea Legii  nr.133/99, astfel:

- au fost întocmite liste cu activele disponibile ale societăţilor
comerciale aflate în subordinea unor ministere,

- s-a prevăzut înfiinţarea unui ghişeu unic de unde întreprinzătorii îşi
vor lua toate actele de înfiinţare a întreprinderilor mici şi mijlocii,
reducându-se în acest fel timpul necesar obţinerii tuturor avizelor de
înfiinţare, de la 45 de zi la 14 zile. Aceste ghişee vor funcţiona pe
lângă Camerele de Comerţ,

- s-a întocmit o situaţie cu toate programele care se derulează în prezent
de către celelalte ministere, în domeniul activităţii întreprinderilor
mici şi mijlocii,

- se va desfăşura un proiect cu consultanţă străină pentru constituirea
reţelei naţionale de centre de consultanţă,

- cu fonduri bugetare, se va înfiinţa o bază de date privind structura
întreprinderilor mici şi mijlocii şi efectele pe care programele aflate în
dezvoltare le vor avea asupra acestui sector de activitate.

Domnul deputat Napoleon Pop a întrebat dacă în prezent există aceste
centre de consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, sau urmează ca
acestea să fie înfiinţate ulterior.

Domnişoara ministru i-a răspuns că centrele de consultanţă există şi
funcţionează în prezent pe lângă camerele de comerţ, urmând ca ministerul pe
care îl conduce să  facă o acreditare a acestora.

Domnul deputat Pecsi Francisc a ridicat o problemă legată de apariţia în
normele metodologice date în aplicarea  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
297/2000 a obligativităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a obţine un aviz de
la Ministerul Industriei şi Resurselor, ceea ce reprezintă în accepţia sa, o
birocratizare  a activităţii întreprinderilor care activează în acest sector. In final,
domnul deputat propune eliminarea din normele metodologice a acestor
prevederi.
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Domnişoara ministru a comunicat că această prevedere din normele
metodologice a fost introdusă la solicitarea Ministerului Industriei şi
Resurselor, în scopul  evidenţierii investiţiilor care se fac de către
întreprinderile mici şi mijlocii.

Domnul deputat Vida Iuliu a ridicat o problemă legată de aplicarea
acestei legi şi anume faptul în presă au apărut o serie de comentarii legate de
atitudinea nefavorabilă a Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale
faţă de facilităţiile acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, solicitând să i se
răspundă care este atitudinea acestor organisme pentru că şi în anii precedenţi
au fost probleme legate de facilităţile acordate acestor întreprinderi. De
asemenea, domnul deputat consideră că efortul bugetar de 50 miliarde lei pentru
constituirea fondului de garantare a creditelor este insuficient şi propune ca
această sumă de lei să fie de 500 miliarde lei, considerând că fondul problemei
pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii constă tocmai în înfiinţarea
acestui fond de garantare.

Domnul Vida arată că la ora actuală pe teritoriul ţării funcţionează multe
centre de consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dar activitatea lor
este foarte haotică şi ineficientă şi propune  conducerii  Ministerului
întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţiei să monitorizeze activitatea acestor
centre şi să acrediteze numai pe acelea care au performanţă în activitate, iar cele
care nu sunt eficiente să nu fie acreditate.

La aceste probleme ridicate de domnul Vida, domnişoara ministru
Ciornei a arătat că a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale, cărora le-a
subliniat că acordarea facilităţilor s-a făcut numai pentru întreprinderile mici şi
mijlocii care activează în domeniul producţiei şi al prestăriilor de servicii,
urmând ca eficienţa activităţii acestor întreprinderi să fie monitorizată pentru a
se cunoaşte efectele acordării facilităţilor financiare şi fiscale prevăzute în legea
susmenţionată.

In ce priveşte fondul de garantare a creditelor, domnişoara ministru este
de acord că suma prevăzută în buget pentru constituirea acestui fond este
întradevăr prea  mică, dar subliniază că există perspective pentru suplimentarea
acestor sume.

Domnul Vida subliniază că  va urmări suplimentarea fondului de
garantare cu ocazia discutării în Comisie a proiectului de buget pe anul 2001.

Domnul deputat Spiridon Nicu precizează că este insuficient crearea unui
singur fond de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
consideră că ar trebui înfiinţate un număr de 5-6 de astfel de fonduri.

In final domnul vicepreşedinte Marin subliniază că există perspective
certe pentru dezvoltarea în România a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
care la rândul lor vor determina un volum ridicat de investiţii şi în final crearea
de locuri de muncă.
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                   2.La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi
membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează.

 Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe arată că acest proiect a trecut
prin Senat şi a fost respins datorită abrogării Legii nr.77/1994 de către
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 şi ca urmare propune Comisiei
respingerea acestui proiect, propunere care supusă la vot a fost aprobată de
majoritatea membrilor Comisiei.

3. La punctul 3 s-a luat în discuţie  proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de
privatizare.

Domnul Marin Gheorghe a arătat că este o situaţie similară cu cea
de la punctul precedent, întrucât Legea nr.55/1995 a fost abrogată şi ca urmare
s-a supus la vot, respingerea  ordonanţei susmenţionate, propunere votată de
majoritatea membrilor Comisiei.

4. La punctul 4 s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind
privatizarea societăţilor comerciale din turism  care a fost respinsă de Senat şi
ca urmare s-a propus plenului Comisiei  de către domnul Marin Gheorghe,
votarea propunerii de respingere. Cu majoritate de voturi, acest proiect de Lege
a fost respins.

5. La punctul 5  s-a luat în dezbatere proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 139/1999 privind
exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor
naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor
autonome.

Si în acest caz, domnul Marin arată că Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 44/1999 în anul 2000 a fost respinsă de către Parlamentul
României prin Legea nr.136  şi deci şi această ordonanţă trebuie respinsă,
propunere cu care majoritatea membrilor Comisiei au fost de acord.

6. La punctul 6 al ordinei de zi s-a  dezbătut proiectul de
Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2000
pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.32/1998
privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.
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Domnul deputat Marin arată că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
32/1998 a fost respinsă, aşa cum s-a arătat la punctele precedente şi astfel
Ordonanţa de modificare a acesteia trebuie şi ea respinsă.

Propunerea de respingere a fost supusă la vot şi adoptată de majoritatea
membrilor Comisiei.

7. La punctul 7   s-a dezbătut proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea activităţilor economice,  unde domnul deputat Marin
a arătat că acestă Ordonanţă a fost abrogată în anul 2000 prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 50 şi deci se impune respingerea ei, nemai având
obiect.Propunerea de respingere a fost adoptată de majoritatea membrilor
Comisiei.

8. La punctul 8  s-a luat în discuţie proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice, fiind votat cu majoritate de voturi.

9. La punctul 9 s-a dezbătut  proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind  unele
măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor
comerciale din turism.

 La acest punct al al ordinei de zi, domnul deputat Birtalam Akos de la
Comisia buget, finanţe şi bănci a transmis o serie de amendamente, motiv
pentru care a fost invitat să le susţină în plenul Comisiei.

Acest act normativ a fost susţinut în Comisie de către secretarul de stat
Alin Burcea, de la Ministerul Turismului care a arătat că prin Ordonanţa
menţionată s-a dorit stabilirea foarte clară a statutului societăţilor  comerciale
din turism şi transferarea lor de la Autoritatea pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului, la Ministerul Turismului. De asemenea,
iniţiatorul a propus completarea anexelor 1 şi 2 cu unele societăţi comerciale.

Domnul Akos a susţinut amendamentele transmise anterior Comisiei,
ţinând cont de prevederile Legii nr.10/2001.

Domnul Burcea a prezentat situaţia privatizărilor din turism, argumentând
necesitatea trecerii de la  Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului la minister a societăţilor din turism care urmează să se
privatizeze.

In final, acest proiect de lege a fost supus la vot, fiind votat în
unanimitate cu amendamentele prezentate în Raport.

La  punctul 10  s-a supus dezbaterii proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele
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măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii �ROMTELECOM S.A.�.

La dezbateri au participat din partea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei: dl.ministru Dan Nica şi domnul secretar de stat Dinu
Manacopol.

Domnul ministru a prezentat acest proiect de lege, arătând că la
ministerul pe care îl coordonează se transferă doar atribuţiile cu privire la
administrarea pachetului de acţiuni de la societăţile comerciale din turism, dar
nu se face transferul acestuia de la Autoritatea pentru Privatizare către minister.
Deci Ministerul Telecomunicaţiilor  va exercita doar controlul în numele
statului al acestor societăţi, privatizarea urmând să se facă cu concursul
Autorităţii pentru Privatizare.

In final, proiectul de lege a fost aprobat cu un amendament la articolul 1,
solicitat de iniţiator şi aprobat de către Comisie.

x
                                        x                     x

In şedinţa Comisiei, pe lângă punctele înscrise pe ordinea de zi, domnul
deputat Man Mircea a propus  să fie invitat la următoarea şedinţă a Comisiei,
domnul ministru Dan Ioan Popescu, de la Ministerul Industriei şi Resurselor
pentru a prezenta, strategia de dezvoltare a sistemului energetic.

Supusă la vot, această propunere a fost aprobată în unanimitate şi s-a
hotărât transmiterea unei invitaţii, domnului ministru Popescu.

PREŞEDINTE,

         Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Iuliu Vida Experţi parlamentari
Doina Leonte
Stefan Condeescu
Alin Hodivoianu
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