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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/527/03.10.2001

PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei

din zilele de 02 şi 03.10.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, 3 absenţi, atât în
data de 02 cât şi în data de 03 octombrie a.c.

Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:

Marţi 02 octombrie 2001.

1. Dezbateri asupra punctului de vedere al Guvernului referitor la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti.
         2.   Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri 03 octombrie 2001.

          1. �Informarea asupra modului de desfăşurare a programului de
privatizare pentru unităţile aflate în competenţa Ministerului Turismului�.

2.�Informarea privind situaţia privatizării Societăţii Comerciale
SOVATA S.A.� prezentată de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului.
           4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

      Marţi 02 octombrie 2001.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi  s-a dezbătut  punctul de
vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind organizarea şi
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funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. Acest proiect de Lege este înscris în
Programul de legislativ al Guvernului pentru perioada 2001-2004. Ca urmare,
Guvernul susţine dezbaterea şi adoptarea proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, în forma adoptată de
Senat, cu unele modificări sub formă de amendamente. Domnii deputaţi au
analizat şi au dezbătut amendamentele incluse în anexa la punctul de vedere al
Guvernului.

Miercuri 03 octombrie 2001.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

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

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco� secretar de stat.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi  a avut loc �Informarea asupra
modului de desfăşurare a programului de privatizare pentru unităţile aflate în
competenţa Ministerului Turismului�.

Domnul secretar de stat Alin Burcea a prezentat programul de
privatizare al Ministerului Turismului. Domnul Burcea a prezentat, de
asemenea, Comisiei problematica cu privire la Fondul special pentru
promovarea şi dezvoltarea turismului. Contribuţia agenţilor economici la acest
Fond este de 3% calculată asupra veniturilor încasate pentru serviciile turistice,
inclusiv cele de alimentaţie publică, oferite în pachet, pe bază de bilet, iar
contribuţia agenţiilor de turism, indiferent de forma de proprietate, este de 3%
calculată asupra veniturilor proprii, încasate sub formă de comision, din
activitatea turistică. Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 8/1998, agenţii economici şi agenţiile de turism care şi-au achitat contribuţia
la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, beneficiază de
cotă redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile turistice, inclusiv de
alimentaţie publică, oferite în pachet, pe bază de bilet. De cota redusă a taxei pe
valoarea adăugată beneficiază şi agenţiile de turism pentru comisionul încasat.
In prezent agenţii economici şi agenţiile din turism nu mai pot beneficia de
aceste facilităţi, odată cu apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, prin care cota de impozitare devine
19%  pentru operaţiunile privind livrările de bunuri mobile şi transferurile
proprietăţii bunurilor imobile efectuate, în ţară, prestările de servicii, precum şi
pentru importul de bunuri, cu anumite excepţii. In aceste condiţii contribuabilii
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la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, plătesc o
suprataxă de 22%, compusă din 3% - pentru fond şi 19% pentru TVA.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu l-a întrebat pe reprezentantul
Ministerului Turismului, dacă reducerea taxei de 3% ce reprezintă contribuţia la
Fond, este benefică pentru agenţii economici, respectiv, pentru agenţiile din
turism.

Domnul Alin Burcea a spus că desfiinţarea acestei taxe este
benefică pentru agenţii economici şi agenţiile din turism.

Domnul deputat Ruşanu a afirmat că în viitor va iniţia o propunere
legislativă prin care să se solicite desfiinţarea acestei taxe de 3%.

Domnul deputat Francisc Pecsi a dorit să ştie dacă Ministerul
Turismului are o politică de privatizare a turismului în care să fie incluse şi
problemele legate de modernizarea drumurilor.

Domnul secretar de stat Burcea a precizat că există probleme legate
de starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, care reprezintă o piedică în
calea promovării turismului românesc, însă Ministerul Turismului este
preocupat de rezolvarea acestor probleme, conlucrând pe această cale cu
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi  Locuinţei.

Domnul deputat Rădulescu Grigore a dorit să ştie ce strategie are
Ministerul Turismului la nivel de judeţe. Domnul Burcea a precizat că
Ministerul Turismului doreşte implementarea unui nou concept, şi anume,
promovarea turismului ca un tot unitar, la nivel de zone turistice (ex.:
Bucovina).

Domnul deputat Iuliu Vida a dorit să ştie când a demarat programul
de privatizare al Ministerului Turismului şi care este valoarea încasărilor din
privatizare. Domnul secretar de stat Alin Burcea a făcut precizarea că,
programul de  privatizare al Ministerului Turismului a demarat efectiv în luna
iulie 2001, după adoptarea legislaţiei specifice de privatizare în turism. In
portofoliul Ministerului Turismului sunt 53 societăţi comerciale, iar până la data
de 24.09.2001 s-au încheiat 10 contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, din
care unul a fost reziliat ca urmare a neplăţii preţului. O societate comercială a
fost lichidată, alte 3 societăţi comerciale fiind în curs de lichidare. Pentru cele 9
societăţi comerciale la care s-au încheiat contractele de vânzare-cumpărare de
acţiuni, valoarea de vânzare este de peste 123 miliarde lei, faţă de capitalul
social de peste 58 miliarde lei. La această valoare de vânzare se adaugă un
angajament total de investiţii de 64,5 miliarde lei.

Domnul deputat Sersea Nicolae a dorit să ştie dacă sunt probleme
între Ministerul Turismului şi BTT. Domnul Burcea a spus că 88% din pachetul
de acţiuni al BTT este în portofoliul ministerului, singura problemă fiind găsirea
unui cumpărător credibil, care să preia riscurile rezultate din litigiile existente.

Domnul deputat Popa Cornel l-a întrebat pe reprezentantul
Ministerului Turismului dacă există un program concret cu privire la staţiunea
balneo-climaterică Felix. Domnul Burcea a spus că în prezent nu există nimic



4

concret, deoarece nu există suficiente resurse financiare pentru demararea unui
astfel de program, dar în viitor va exista un program denumit �Sănătatea pentru
toţi� prin care ministerul va încerca să sprijine staţiunile balneo-climaterice,
prin trimiterea masivă de turişti în aceste staţiuni.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a întrebat dacă există
şanse ca Ministerul Turismului să termine până la sfârşitul anului  privatizarea
şi dacă există o strategie de stimulare a investiţiilor noi în turism. Domnul Alin
Burcea a declarat că, în prezent, toţi investitorii sunt preocupaţi în a face
achiziţii de active turistice deja existente, dar speră ca după terminarea
privatizării să apară investitori dornici în a construi noi hoteluri. In prezent în
Bucureşti este nevoie de mai multe hoteluri de 3 stele.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu i-a cerut domnului secretar
de stat să prezinte, în scris,  Comisiei o situaţie detaliată cu privire la societăţile
comerciale din turism pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare
de acţiuni.

 La  al doilea punct al ordinei de zi  a avut loc �Informarea privind
situaţia privatizării Societăţii Comerciale SOVATA S.A.� prezentată de
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Domnul secretar de stat Iacob Zelenco a prezentat situaţia
privatizării Societăţii Comerciale SOVATA S.A. Domnul Zelenco a precizat că,
pe parcursul privatizării acestei societăţi, APAPS a urmărit punerea în aplicare a
principiilor cuprinse în Legea nr. 99/1999, privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, care modifică şi completează OUG nr.
88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale. Contractul de privatizare a
vizat 962.856 acţiuni, reprezentând 82,170% din capitalul social.

Al treilea punct al ordinei de zi l-a constituit propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Din  cauza lipsei reprezentantului Ministerului Justiţiei, dezbaterea
acestei propuneri legislative s-a amânat pentru o dată ulterioară.
          

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar:

Alina Hodivoianu
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