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AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind

utilizarea veniturilor din privatizare, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu

adresa Biroului Permanent nr. P.l.-X 408 din  23 iunie 2004.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

buget
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În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în
fond, cu propunerea legislativă privind utilizarea veniturilor din privatizare, trimisă
cu adresa nr. P.l.-X 408 din 23 iunie 2004.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform
avizului nr. 651 din 15.04.2004.

Senatul, în şedinţa sa din 22 iunie 2004 a respins iniţiativa legislativă
menţionată mai sus.

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 26 membri ai
comisiei.

Potrivit art. 75 din Constituţia României şi ale art. 86 din  Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Camera decizională în cazul acestei
iniţiative legislative.

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis cu adresa nr. 1689 din
18.05.2004, înregistrat la Senat sub nr. 180 din 20.05.2004, a precizat că nu susţine
adoptarea acestei iniţiative legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea direcţiilor
principale de distribuire a sumelor obţinute din privatizare, respectiv din vânzarea
acţiunilor, deţinute de toate instituţiile implicate în procesul de privatizare, la “unele”
societăţi comerciale cu capital de stat şi din dividende, rămase după deducerea
cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu
prevederile legale.

Analizând propunerea legislativă, în şedinţa din 02.09.2004, membrii
comisiei au apreciat că aceasta nu poate fi acceptată din următoarele considerente:

- potrivit metodologiei bugetare internaţionale veniturile obţinute din
privatizare nu pot fi tratate ca venituri bugetare şi nu pot fi incluse în

asupra propunerii legislative privind utilizarea
veniturilor din privatizare
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buget, deoarece nu constituie operaţiuni ce cresc valoarea netă a
sectorului administraţiei publice, respectiv impozitele, taxele,
contribuţiile de asigurări;

- luând în considerare metodologia internaţională potrivit căreia veniturile
din privatizare trebuie să fie utilizate ca surse de finanţare pentru
reducerea datoriei publice, finanţarea deficitului bugetar şi
achiziţionarea de active financiare cu grad redus de risc, promovarea
acestei iniţiative legislative se dovedeşte a fi nejustificată.

În urma dezbaterii în comisie, s-a hotărât, cu majoritate de voturi,
respingerea propunerii legislative privind utilizarea veniturilor din privatizare.

Prezenta propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Ovidiu Muşetescu 

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Măţan Ofelia
          Bărdiţă Mariana
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