
Parlamentul  României

           

 

PROCES – VERBAL

al  şedinţei comisiei din ziua de  18 iunie 2003

La lucrările comisiei din ziua de 18 iunie 2003 sunt prezenţi 22 deputaţi,
fiind absenţi motivat 3, iar nemotivat 0.

La lucrările comisiei au participat următorii invitaţi:

- domnul Prelipceanu Ioan - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Mocanu Gheorghe - Ministerul Apărării Naţionale;
- domnul Gheorghe Gherghina - Ministerul Finanţelor Publice;
- domnul Cojoc Dumitru - Ministerul Finanţelor Publice;
- doamna Silvia Ciornei - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie.

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul Florin Georgescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu majoritate de voturi următoarea ordine de zi:

I. AUDIEREA DOMNULUI IONEL BLĂNCULESCU
desemnat pentru funcţia de ministru delegat pentru

coordonarea activităţii de control

II. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.
45/2003 privind finanţele publice locale.PL386/2003 

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,         20.06.2003  

Nr. 22/344
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III. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind afilierea Direcţiei Generale de
Informaţii a Apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi
Exploatare pentru Câmpul de Luptă şi autorizarea plăţii cotizaţiei
anuale.PL364/2003 
3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei.PL370/2003 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.PL383/2003
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu
capital majoritar de stat.PL388/2003

Comisia a început dezbaterea ordinei de zi cu:

I. AUDIEREA DOMNULUI IONEL BLĂNCULESCU
desemnat pentru funcţia de ministru delegat pentru coordonarea 

activităţii de control

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, reunite în şedinţă comună, au audiat pe domnul Ionel Blănculescu
desemnat pentru funcţia de ministru delegat pentru coordonarea activităţii de control.

În deschiderea şedinţei domnul Florin Georgescu, preşedintele Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, a dat cuvântul domnului Ionel
Blănculescu, pentru a realiza o scurtă expunere a programului pe care intenţionează
să îl aplice în timpul exercitării funcţie sale.

Domnul Ionel Blănculescu: “Activitatea noastră va fi structurată pe patru
paliere: componenta economico – financiară, protecţia mediului, protecţia
consumatorului, controlul instituţionalizat. Scopul activităţii noastre va fi
coordonarea eficientă a organelor de control ce acţionează în subordinea ministerului.

În cea ce priveşte primul palier, cel economico – financiar, vom urmări
diminuarea evaziunii fiscale, eliminarea deficienţelor din sistemul economico –
financiar din România, combaterea economiei subterane, scăderea impozitelor pentru
populaţie şi pentru agenţii economici.

Vom fixa drept indicator de performanţă scăderea impozitelor. În ceea ce
priveşte relaţiile cu agenţii economici vor urmări realizarea coerenţei în actul de
control. Astăzi constatăm că timpul agenţilor economici e ocupat în mare parte cu a
da socoteală zecilor de organe de control.

În privinţa celui de-al doilea palier – protecţia mediului – vom urmări
obţinerea unui mediu curat în care să ne desfăşurăm activitatea, în care să ne trăim
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viaţa. Vom ţine sub control exploatarea ilegală a pădurilor. Garda de Mediu va
acţiona prompt pentru controlul devalizării pădurilor.

Palierul trei – protecţia consumatorului – va urmări eficientizarea organelor
specializate, cu o rapidă concretizare în calitatea produselor şi serviciilor oferite
consumatorilor. Punem accent pe eliminarea cauzelor care duc la produse şi servicii
de slabă calitate care ne periclitează viaţa.

Palierul patru – controlul instituţionalizat – va urmări, prin Corpul de
Control al Guvernului, să realizeze un control eficient asupra activităţii ministerelor.

Ministerul nu va fi o structură mastodont, va fi o structură de coordonare.
Este o structură numeroasă, dar trebuie să ţinem seama de faptul că este un minister
al populaţiei.”

Domnul senator Constantin Toma, Grupul Parlamentar PSD: “Vor exista
organe de control la nivel judeţean, sau va fi un sistem centralizat? Cât veţi reduce,
procentual, economia neagră, ţinând cont că în acest moment ea reprezintă 50% din
totalul economiei româneşti?"

Domnul Ionel Blănculescu: “Unul din obiectivele activităţii mele este
atingerea unei stări de normalitate, urmărind, în final, compatibilitatea cu structurile
europene. Ţinta mea este scăderea economiei negre sub 20%, iar aceasta va trebui să
se reflecte în scăderea impozitelor plătite de populaţie.

Coordonarea activităţii noastre în teritoriu se va face în baza unei scheme
logice, astfel încât nu vor exista interferenţe între organele de control.”

Domnul senator Vasile Horga, Grupul Parlamentar PRM: “Care este
strategia dumneavoastră privind activitatea de control?  Subordonarea activităţilor de
control va fi dublă? Dispuneţi de pârghii eficiente pentru realizarea activităţii de
control? În ceea ce priveşte problema mediului – am ajuns cu standardele de mediu la
nivel european, în schimb tehnologiile sunt la nivel african. Ce vom face în această
privinţă?”

Domnul Ionel Blănculescu: “Cea mai bună dovadă este ceea ce am realizat
până acum. Ca preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare am
adus 400 de milioane de dolari la bugetul de stat prin recuperări de creanţe. Am
sprijinit agricultura, metalurgia şi siderurgia (am adus combinatele siderurgice la linia
de plutire). În ceea ce priveşte realizarea coerenţei în actul de control, acest element
va fi realizat în maxim o lună de la data învestirii în funcţie. Voi chema la ordin toţi
conducătorii instituţiilor de control şi vom realiza eficienţa în actul de control. Va
exista şi un raport de subordonare administrativă. Administrativ, aceste instituţii vor
rămâne acolo unde sunt, funcţional vor răspunde ministrului.

Zona mediului e perfectabilă. Vom solicita sprijinul celor implicaţi în
această zonă.”

Domnul deputat Iancu Holtea, Grupul Parlamentar PRM: “Nu cumva aţi
devenit incomod în funcţia pe care o ocupaţi şi de aceea aţi fost avansat? Ce structuri
aveţi în teritoriu în mod concret?”

Domnul Ionel Blănculescu: “Referitor la prima întrebare: Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare rămâne în continuare sub controlului
ministerului pe care îl conduc, mai exact sub controlul Corpului de Control al
Guvernului.
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Structurile din teritoriu le vom prezenta în scurt timp în faţa Comisiilor
pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului.

Domnul senator Iuliu Păcurariu, Grupul Parlamentar PD: “Cum veţi rezista
la presiunile politice?”

Domnul Ionel Blănculescu: “Sunt la al doilea mandat acordat de domnul
prim – ministru. Primul a fost la A.V.A.B. Nu cred că în activitatea de doi ani şi
jumătate aţi simţit vreo politizare, indiferent de zona politică în care s-au aflat
companiile verificate.”

În urma audierii, Comisiile, cu 33 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2
abţineri, avizează favorabil candidatura domnului Ionel Blănculescu la funcţia de
ministrul delegat pentru coordonarea activităţii de control.

II. FOND

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003
privind finanţele publice locale.PL386/2003 

Amânat.

III. AVIZE

2. Proiectul de Lege privind afilierea Direcţiei Generale de Informaţii a
Apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare pentru Câmpul de Luptă şi
autorizarea plăţii cotizaţiei anuale.PL364/2003 

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei.PL370/2003 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 2 voturi împotrivă si o abţinere, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.PL383/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma adoptată de Senat.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu
capital majoritar de stat.PL388/2003

În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât
elaborarea unui aviz în forma prezentată de Guvern.

PREŞEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu

Întocmit,
Titirişcă Gabriela
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