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        Sinteza
lucrărilor Comisiei

 din zilele de 20 şi 21.11.2001

Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 20 şi 21.11.2001, având la ordinea de zi următoarele:

Marţi:

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în
acţiuni a unor sume datorate statului.

          2. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

Miercuri:

1. Intâlnire cu delegaţia Comisiei de politică economică din Republica
Cehă.

2. Definitivarea proiectului de Regulament de funcţionare al Comisiei.
          3. Alte probleme ale activităţii curente a Comisiei.

Marţi:

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

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

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Batâr Roxana -
director general adjunct şi doamna Iacob Nicoleta - consilier juridic.

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
 respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2001 privind conversia

în acţiuni a unor sume datorate statului.
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Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci, comisia noastră urmând a acorda un aviz simplu acestui proiect.

          Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 01.11.2001.
Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea

Participaţiilor Statului a spus că prin art. 6 alin. 1, lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.115/2001, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2001
au fost abrogate. Domnul Iacob Zelenco a menţionat că Ordonanţa Guvernului
nr.62/2001, datorită unor probleme de natură tehnică, nu a putut fi pusă în aplicare.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi ai Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului au fost de acord cu respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2001.

Supus la vot acest proiect de Lege a fost aprobat în unanimitate, în forma
adoptată de Senat.

Din numărul total de 30 deputaţi au absentat: grup parlamentar al
UDMR- Pecsi Francisc şi grup parlamentar PSD � Cazan Leonard, Popescu Ioan Dan
şi Puwak Hildegard.

Miercuri:

Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

 Primul punct al ordinei de zi l-a constituit întâlnirea membrilor comisiei
cu delegaţia Comisiei de politică economică din Republica Cehă.

Din Republica Cehă a venit o delegaţie formată din: domnul Miroslav
Kapoun � vicepreşedinte al Comisiei Economice, membru al subcomitetului pentru
transporturi (Partidul Social Democrat); domnul Pavel Hojda -  membru al
subcomitetului pentru industrie şi construcţii, membru al Comisiei permanente pentru
sectorul bancar (Partidul Comunist din Bohemia şi Moravia); domnul Pavel Lang �
preşedintele subcomitetului pentru comerţ şi turism, membru al subcomitetului pentru
învăţământ (Partidul Civic Democrat); domnul Dusan Tesnar - preşedintele
subcomitetului pentru telecomunicaţii, poşte şi sisteme informaţionale, membru al
subcomitetului pentru industrie şi construcţii (Partidul Social Democrat).

La această întâlnire membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare au putut să pună întrebări legate de  privatizarea din domeniul
bancar, comercial, agricol, industrial, al telecomunicaţiilor din Republica Cehă.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a făcut o scurtă prezentare a
activităţii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi i-a prezentat pe
membrii comisiei.

Membrii Comisiei pentru politică economică reformă şi privatizare au
dorit să ştie aspecte legate de: stadiul privatizărilor din sectorul bancar; economia
subterană; gradul de fiscalitate; atragerea investitorilor străini; deficitul bugetului de
stat; privatizarea în domeniul telecomunicaţiilor şi al căilor ferate; sprijinirea IMM-
urilor; cooperaţia meşteşugărească; privatizările societăţilor naţionale din domeniul
energiei electrice, gazului metan şi petrolului; progresele din domeniul siderurgic şi
subvenţiile din agricultură.
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Delegaţia din Republica Cehă au răspuns la toate întrebările puse de
deputaţii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare:

- în domeniul bancar nu s-a reuşit o privatizare de succes, dar în prezent
toate băncile sunt privatizate.

- în prezent infuzia de capital străin în comerţ este foarte mare;
- economia subterană reprezintă 200 miliarde de coroane, aproximativ

10% din PIB;
- există programe speciale de atragere a investiţiilor străine şi autohtone,

publicate, în fiecare an, de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin care se acordă
o serie de facilităţi fiscale pe o perioadă de 10 ani;

- principalele impozite care sunt în Republica Cehă: impozitul pe venit =
32%; TVA=22%; accizele practicate sunt foarte mici faţă de cele practicate în
Uniunea Europeană;

            - privatizarea căilor ferate urmează să se efectueze în viitorul apropiat,
urmând ca infrastructura acestora să rămână în proprietatea statului iar serviciile de
transport să fie particulare;

- există legea  telecomunicaţiilor adoptată în 2000, prin care se urmăreşte
o liberalizare masivă a telecomunicaţiilor; în prezent există o concurenţă comercială
între telefonia fixă şi cea mobilă;

- deficitul bugetar din 2001 se situează la 2,5% din PIB; se preconizează
scăderea deficitului bugetar la 10 miliarde coroane în anul 2002, pentru anul 2003
estimându-se un buget echilibrat;

- există o lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, în prezent
discutându-se reactualizarea acesteia, prin care se acordă facilităţi  IMM- urilor;

- pentru privatizările societăţilor naţionale din domeniul energiei
electrice, gazului metan şi petrolului se aşteaptă apariţia unor parteneri strategici.

- au avut loc discuţii cu privire la privatizarea în domeniul energetic şi
minier, dar această privatizare va avea loc în 2002;

- subvenţiile acordate producătorilor agricoli de către Ministerul
Agriculturii sunt cele mai mici din întreaga Europă.

La punctul 2 al ordinei de zi  au fost continuate discuţiile referitoare la
proiectul de Regulament de funcţionare al Comisiei, urmând ca acesta să fie definitivat
şi aprobat într-o şedinţă viitoare a comisiei.

Din numărul total de 30 deputaţi au absentat: grup parlamentar al
UDMR- Pecsi Francisc şi grup parlamentar PSD � Cazan Leonard, Popescu Ioan Dan
şi Puwak Hildegard.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

            SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

         Expert parlamentar

          Alina Hodivoianu


	Dan Radu Rusanu

