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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei

          din data de 21 februarie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi şi 7 absenţi.
Sedinţa a fost condusă de domnul deputat Dan Radu Ruşanu,

preşedintele Comisiei.
Ordinea de zi, propusă pentru aceaste şedinţă şi aprobată de către plenul

Comisiei a fost următoarea:
             1. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.

             2. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.269/2000 privind urmărirea şi controlul post-privatizare a societăţilor comerciale.

              3. Dezbaterea spre avizate în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de
Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute de Societatea
Comercială “GEROM” S.A. Buzău.

               4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149
din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul  României şi
Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi
organizatorice referitoare la construirea unui pod mixt (rutier şi feroviar) de
frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie
2000, adoptat de Senat în şedinţa din 15 ianuarie 2001.

    5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi:
- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul director Matei Gheorghe
- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor

Statului: domnul secretar de stat Zelenco Iacob.
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        1) La punctul l al ordinei de zi s-a luat în dezbatere proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.251/2000.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu a dat cuvântul reprezentantului
Ministerului Finanţelor Publice, care a prezentat necesitatea modificării- prin această
ordonanţă- a articolului 14 din Ordonanţa de urgenţă nr.88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale.

S-a subliniat necesitatea introduceri în ordonanţă a unor prevederi
referitoare la răspunderea agenţilor economici, atunci când pun la dispoziţia organelor
de control, datele şi documentele necesare stabilirii obligaţiilor bugetare. De asemenea
s-a arătat necesitatea eliberării certificatelor de sarcini bugetare şi de către alte entităţi
care administrează fonduri bugetare, nu numai de către Ministerul Finanţelor Publice.

Domnul deputat Iuliu Vida a precizat că această ordonanţă urmăreşte
stabilitatea juridică a contractelor de privatizare, întrucât cumpărătorul atunci când
plăteşte preţul are în vedere elementele certe din contractele de privatizare.
A arătat dl.Vida că în ultimii ani au apărut foarte multe necazuri pe această temă. S-a
dat exemplul unei rafinări care s-a privatizat, iar după ce cumpărătorul a achiziţionat-o,
au apărut în sarcina lui obligaţii bugetare ulterioare. In această situaţie au fost mai
mulţi investitori care s-au prezentat anul trecut la Comisia pentru  politică economică,
reformă şi privatizare şi au reclamat atât schimbările legislative, “care dau peste cap
planul lor de afaceri”, cât şi stabilirea cu certitudine la momentul privatizării- a
obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetele fondurilor
speciale.

S-a arătat că această Ordonanţă supusă dezbaterii face cuvenitele
completări în sensul stabilirii de obligaţii în sarcina tuturor entităţilor care
administrează fonduri bugetare şi se propune aprobarea ei de către membrii Comisiei.

Domnul deputat Stanciu Zisu- vicepreşedintele Comisiei a solicitat
iniţiatorilor explicarea detaliată a prevederilor alin.(6) din art.14 a Ordonanţei şi a
ridicat problema stabilirii răspunderii pentru obligaţiile bugetare ulterioare, în
sarcina organelor de control şi nu în cea a societăţilor comerciale.

Domnul director Matei Gheorghe- reprezentantul Ministerului Finanţelor
Publice- a arătat că obligaţiile bugetare nu pot fi transferate organelor cu atribuţii de
control şi de eliberare a certificatelor de sarcini bugetare, ele au fost şi rămân în sarcina
societăţilor care le-au generat. Aceasta, întrucât s-ar putea ca ulterior să se constate
fapte de evaziune fiscală, obligaţiile bugetare suplimentare rămânând astfel neachitate
niciodată, dacă nu se prevede expres în lege acest lucru. Există  posibilitatea legală a
societăţilor comerciale care se privatizează şi care ulterior sunt obligate să achite către
bugetul de stat sau ceilalţi creditori bugetari, sume suplimentare, să-şi recupereze
aceste pagube de la persoanele vinovate.

Domnul deputat Marin Gheorghe -vicepreşedintele Comisiei- a insistat
pe prevederea din Ordonanţă referitoare la precizarea că “aceste sume nu mai sunt
datorate bugetului….”.

Domnul director Matei Gheorghe a răspuns că acea prevedere se referă la
cazurile de interpretare diferită a aceleiaşi norme legislative, de către organele de
control, caz în care societatea comercială nu mai are obligaţii bugetare ulterioare.
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Doamna deputat Lepădatu Cornelia- secretar al Comisiei- a întrebat
iniţiatorul ce se întâmplă când Autoritatea pentru Privatizare nu solicită certificatul de
obligaţii bugetare, atunci când privatizează o societate comercială.

Domnul director Matei Gheorghe a precizat că aceasta nu înseamnă o
exonerare de obligaţii bugetare a societăţii comerciale.

S-a arătat că, după apariţia acestei Ordonanţe, Autoritatea pentru
Privatizare este obligată să solicite certificatul de sarcini bugetare.

Supusă la vot, Ordonanţa a fost aprobată cu majoritate de voturi.

        2) La punctul 2 al Ordinei de zi s-au supus dezbaterii prevederile
Ordonanţei de Urgenţă nr.269/2000.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe  a solicitat reprezentanţilor
Ministerului Finanţelor Publice prezentarea conţinului Ordonanţei. Domnul .director
Matei spune că această ordonanţă a fost abrogată expres prin prevederile Ordonanţei
de urgenţă nr.296/2000, ea neproducând efecte juridice deoarece era prevăzut ca
termen de intrare în vigoare data de 15 ianuarie 2001, aceasta fiind abrogată anterior
acestei date, respectiv 30 decembrie 2000.

Domnul deputat Vida Iuliu precizează că în această situaţie trebuie
respinsă Ordonanţa şi precizat în Raportul Comisiei, cauzele respingerii.

Se supune la vot respingerea Ordonanţei de urgenţă  nr.269/2000, fiind
votată de majoritatea membrilor comisiei.

La punctul 3 s-a supus   dezbaterii proiectul de lege prevăzut  la pct.4 al
ordinei de zi, respectiv prevederile  Ordonanţei nr.149/2000. S-a dat cuvântul
domnului director Matei Gheorghe de la Ministerul Finanţelor Publice, care a susţinut
necesitatea aprobării ordonanţei, pentru intrarea în vigoare a Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria.

S-a arătat că iniţiatorul ordonanţei este Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, care mai are de rezolvat o serie de probleme tehnice şi
financiare, pe care nu le-a prevăzut clar în ordonanţă, dar acestea pot face obiectul
unor acte normative ulterioare.

Domnul deputat Vida Iuliu– a arătat că această ordonanţă a mai fost
discutată de comisie săptămâna trecută, dar au rămas în discuţie probleme de ordin
tehnic şi financiar, neclarificate între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Aceste probleme nu au însă tangenţă
cu textul ordonanţei şi aceasta, reglementând doar “Acordul” între cele două  guverne”,
trebuie aprobată.

Domnul deputat Arnăutu Eugen– arată că art.6 din ordonanţă stabileşte
clar cine este finanţatorul lucrării, respectiv partea bulgară, dar subliniază faptul că nu
se cunosc implicările financiare pe termen lung pentru partea română.

Domnul deputat Napoleon Pop spune că ceea ce se discută în Comisie
este un “ACORD” şi ca orice acord, acesta reprezintă un început de drum. Acordurile
au altă menire decât de a clarifica problemele tehnice şi financiare, fiind probleme
politice şi prin urmare trebuie aprobate.
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Domnul deputat Dan Radu Ruşanu precizează necesitatea aprobării
Ordonanţei, arătând că până nu se aprobă aceasta, nu se pot încheia acordurile
subsecvente generate de acordul general.

In final, se supune la vot şi se aprobă cu majoritate de voturi Legea de
aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr.149/2000.

4). La punctul 4  s-a luat în discuţie proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă nr.255/2000 dându-se cuvântul reprezentantului Autorităţii
pentru Privatizare, respectiv secretar de stat Zelenco Iacob, care a prezentat conţinutul
actului normativ. S-a arătat că prelungirea termenului de negociere pentru vânzarea
acţiunilor deţinute de SC “GEROM”-Buzău a fost necesară, întrucât în prezent există
un investitor din Turcia interesat de achiziţionarea pachetului de acţiuni.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia întreabă care este stadiul negocierilor
în cazul vânzării pachetului de acţiuni de la SC “GEROM S.A.- Buzău.

Domnul deputat Marin Gheorghe întreabă de ce era nevoie de o
Ordonanţă de Urgenţă pentru a rezolva o problemă atât de simplă cum este cea de
prelungire a unui termen de negociere. De asemenea, s-a arătat că, din informaţiile pe
care le deţine mai sunt şi societăţi româneşti interesate de achiţionarea pachetului de
acţiuni de la S.C. “GEROM”.

Domnul Zelenco Iacob –secretar de stat, a răspuns la întrebările
deputaţilor, subliniind şi faptul că, deşi se vorbeşte despre interesul unor investitori din
România, nu s-au primit oferte decât de la un singur investitor străin (din Turcia) în
cazul S.C. “GEROM” S.A.

Domnul deputat Vida Iuliu- arătând că Ordonanţa a produs efecte şi că
negocierile pentru vânzarea acţiunilor S.C. “GEROM” S.A. sunt în curs, propune
aprobarea ei pentru a nu se produce “perturbări” în procesul de negociere.

Supusă la vot, Ordonanţa de urgenţă nr.255/2000 a fost aprobată cu
majoritate de voturi.

5). La punctul 5 al Ordinei de zi: Diverse
domnul deputat Pecsi Francisc propune Biroului Comisiei să se solicite domnişoarei
ministru Ciornei de la Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei-
prezentarea  unei sinteze referitoare la programele pentru sprijinirea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii.

PRESEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

    SECRETAR,
   Lucia Cornelia Lepădatu

    Experţi parlamentari:
    Doina Leonte
    Ştefan Condeescu



5


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	
	
	CAMERA DEPUTAÞILOR




