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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/204/21.03.2001

COMUNICAT DE PRESĂ
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 28.03.2001, având la ordinea de zi următoarele:

 1. Votul final la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
statisticii publice.

2. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernul     nr. 75 /2000 pentru modificarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată.

3. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege pentru
aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de către Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului  a unui credit fără dobîndă acordat
Societăţii Comerciale  �ICPPAM� S.A. Baloteşti

4. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor
cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi  Fondului
Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale.

5. Dezbaterea, pentru reexaminare, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1997 privind modificarea şi completarea
Legii privatizării societăţilor comerciale nr.58/1991.
 6. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege  pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992
privind rezervele de stat.

7. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege  privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului      nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii
Române de Comerţ Exterior- BANCOREX- S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca
Comercială Română S.A.

8. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 61/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind
finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior- BANCOREX-S.A. şi
fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A.

9. Dezbaterea, pentru avizare simplă , a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi
Fondul Monetar Internaţional şi al Memorandumului Guvernului României privind politicile
economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional.

10. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  au fost

conduse de domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei.
La începutul şedinţei, domnul deputat  Marin Gheorghe a adus la cunoştinţa

membrilor  Comisiei, faptul că un număr de 3 deputaţi PDSR  au fost delegaţi de către Grupul
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parlamentar PDSR pentru a participa la lucrările Comisiei, înlocuindu-i în acest fel pe deputaţii PDSR
care, din motive obiective, nu au fost prezenţi. Acest procedeu este prevăzut la art.48din
Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, reprezentanţii:
-   Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului ,
- Băncii Naţionale a României ,
- Ministerului Dezvoltării şi Prognozei,
- Agenţiei Naţionale a Rezervelor Statului,
- Ministerului  Finanţelor.

1 .La începutul şedinţei s-a supus la vot proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
9/1992 privind organizarea statisticii publice, proiect al cărui vot final a fost amânat de la precedenta
şedinţă a Comisiei.

Proiectul de lege menţionat a fost aprobat de majoritatea membrilor Comisiei, cu
amendamentele formulate în şedinţa din 21 martie 2001 şi redate detaliat în raportul Comisiei.
             2. Pentru proiectul de lege prevăzut la punctul 2 al ordinei de zi au fost continuate discuţiile
începute la şedinţa Comisiei din 21.03.2001 în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei .

Cu această ocazie, au fost prezentate de către unii deputaţi mai multe amendamente
care au fost supuse dezbaterii plenului Comisiei.

După ample discuţii la care au participat majoritatea membrilor Comisiei, unele
amendamente au fost aprobate şi unele respinse, aşa cum sunt ele redate detaliat în raportul Comisiei.

In final, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.
75 /2000 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, a fost votat de majoritatea membrilor Comisiei.

3. Proiectul de lege prevăzut la punctul 3 al ordinei de zi  a fost prezentat Comisiei de către
reprezentanţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Aceştia au arătat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea
de către Autoritătatea  pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului  a unui credit fără
dobândă acordat S.C. ICPPAM S.A.  Baloteşti prevede acordarea în regim de urgenţă a unui
împrumut în valoare de 10 miliarde lei acestei societăţi. Creditul este destinat să-i permită S.C.
ICPPAM S.A.  Baloteşti întreţinerea efectivului de păsări ce constituie patrimoniul genetic naţional în
vederea conservării şi perpetuării lui.

După o serie de observaţii ale deputaţilor şi clarificări ale iniţiatorilor, proiectul de
lege a fost supus la vot, fiind aprobat cu majoritate de voturi.

In general, observaţiile s-au referit la pericolul transformării Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului  într-o societate bancară, cât şi la încălcarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale care
stabileşte clar destinaţiile sumelor provenite din privatizare şi nu dă posibilitatea utilizării acestor
sume pentru acordarea de credite societăţilor comerciale ineficiente.

S-a concretizat şi ideea transformării acestei societăţi comerciale în centru de
cercetare şi trecerea ei în subordinea Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

4. Proiectul de lege prevăzut la punctul 4 al ordinei de zi , referitor la respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi  Fondului Proprietăţii de Stat la
unele societăţi comerciale, a fost prezentat de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi Prognozei .

S-a arătat că Ordonanţa nu a produs efecte şi că a fost suspendată de actualul Guvern,
susţinându-se de către reprezentanţii Guvernului necesitatea respingerii ei. De altfel, atât Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, cât şi Consiliul Legislativ au propus respingerea acestei ordonanţe.

Acest proiect de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 8 martie 2001, motivat de
faptul că se instituie norme paralele, procedura conversiei creanţelor în acţiuni, fiind reglementată de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
11/1996 privind executarea creanţelor bugetare.

In urma supunerii la vot, propunerea de respingere a proiectului de lege a fost votată
în unanimitate.
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5. Proiectul de lege prevăzut la punctul 5 al ordinei de zi , referitor la aprobarea proiectului de
Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1997 privind modificarea şi
completarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr.58/1991, a fost prezentat Comisiei de către
reprezentanţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului .

Cu acest proiect de lege Comisia a fost sesizată în vederea reexaminării, pentru o
nouă dezbatere, datorită faptului că Senatul, în şedinţa din 10 aprilie 2000, a respins acest proiect,
fiind între timp abrogată Legea nr.58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale.

S-a supus la vot propunerea de respingere a ordonanţei, aceasta fiind votată în
unanimitate.

6. Proiectul de lege prevăzut la punctul 6 al ordinei de zi a fost susţinut în Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare  de către reprezentanţii Administraţiei Rezervelor de Stat.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992
privind rezervele de stat a rezolvat o lipsă a legii iniţiale, respectiv neprevederea modului de garantare
a împrumuturilor acordate unor agenţi economici care intra sau, după caz,  se afla sub incidenţa
prevederilor Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

După o prezentare detaliată a iniţiatorilor şi comentarii sau clarificări ale deputaţilor,
proiectul de lege a fost supus la vot, fiind votat în unanimitate.

7. Proiectele de lege prevăzute  la punctele 7 şi 8 ale ordinei de zi  au fost prezentate Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare  de către reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei  şi cei ai Băncii Naţionale a României  .

S-a arătat că ambele ordonanţe ale Guvernului au operat şi s-au referit la rezolvarea
unor aspecte punctuale cu ocazia finalizării procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ
Exterior- BANCOREX SA  şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română.
S-au solicitat unele clarificări de către membrii Comisiei legate de valoarea activelor preluate de la
Banca Română  de Comerţ Exterior- BANCOREX S.A. şi valorificate.

După  o serie de clarificări ale iniţiatorilor şi detalii legate de creditele neperformante
ale Bancorex, proiectele de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2000 şi
Ordonanţei Guvernului       nr. 61/2000  au fost supuse la vot,fiind votate în unanimitate.
         8. Proiectul de lege prevăzut la punctul 9 al ordinei de zi  a fost susţinut în Comisie de către
viceguvernatorul Băncii Naţionale a României.

S-au arătat condiţiile în care Guvernul României a negociat în anul 1999 aranjamentul
stand-by cu Fondul Monetar Internaţional.

Au fost întrebări ale deputaţilor legate de valoarea împrumuturilor obţinute de
România ca urmare a încheierii acestor acorduri.

După o prezentare detaliată în Comisie, proiectul de Lege  privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea aranjamentului stand-by dintre Guvernul
României şi Fondul Monetar Internaţional şi al Memorandumului Guvernului României privind
politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional, a fost supus la vot, fiind aprobat cu
majoritate de voturi.

9. La ultimul punct al ordinei de zi, domnul deputat Marin Gheorghe a anunţat membrii
Comisiei despre obligaţia transmisă de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor de a organiza în ziua
de 29 martie 2001 şedinţa pentru discutarea proiectului bugetului de stat.

De asemenea, la acest punct au fost ridicate unele probleme de către unui deputaţi
referitoare la:

- amendamente necesare la  Regulamentul Comisiei.
- propuneri de discutare în Comisie a unor aspecte importante pentru ţară,

cum ar fi privatizarea societăţilor comerciale.
- S-au propus unele audieri în Comisie legate de cazurile de privatizarea

frauduloasă sesizate de presă

PRESEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu
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	3. Dezbaterea, pentru avizare, în fond, în procedura de urgenta,  a proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2001 privind garantarea de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

