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Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

1. Informare privind stadiul aplicării reglementărilor referitoare la ajutorul

de stat - Consiliul Concurenţei. 

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

În conformitate cu prevederile art.51 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, la dezbatere au participat ca invitaţi, din partea Consiliului

Concurenţei, domnul vicepreşedinte Iozsef Nandor Nemenyi, doamna director

general Cristina Cobianu - departamentul ajutor de stat şi doamna expert

Marilena Bunăziua.

 În debutul primului punct al ordinei de zi, domnul vicepreşedinte Iozsef

Nandor Nemenyi a prezentat informarea privind stadiul aplicării reglementărilor

referitoare la ajutorul de stat.

             Acesta a arătat că Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, care a

intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000, reglementează modalităţile de autorizare,

acordare, control, inventariere, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat, în

vederea creării şi menţinerii unui mediu concurenţial normal.

  De asemenea, această reglementare reprezintă punerea în aplicare a
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prevederilor art.64 din Acordul european instituind o asociere între România şi

Comunităţile Europene şi asigură criteriile de transparenţă şi evaluare a

compatibilităţii acordării ajutoarelor de stat conţinute în art.87 şi 88 din Tratatul

de la Amsterdam.

            În cursul anului 2002, prin Ordinul nr.92/2002 publicat în MO

nr.470/2002, au fost transpuse în legislaţia secundară o serie de reglementări

comunitare în domeniu, cum ar fi:

- regulamentul privind ajutorul de stat regional şi cel pentru întreprinderile

mici şi mijlocii;

- regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea

firmelor în dificultate;

- regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor;

- regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare;

- regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului.

  În anul 2003, legislaţia secundară a fost completată cu următoarele

reglementări:

- instrucţiunile privind ajutorul de stat şi capitalul de risc;

- instrucţiunile privind ajutorul de stat acordat sub forma garanţiilor;

- regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile

ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare

industriale nespecifice;

- regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru

proiecte mari de investiţii.

O altă activitate privind cadrul legislativ o constituie perfecţionarea Legii

nr.143/1999 ca urmare a observaţiilor făcute de reprezentanţii Uniunii Europene.

În privinţa aplicării reglementărilor privind ajutorul de stat, au fost arătate

următoarele:

- în anul 2000, Consiliul Concurenţei a emis 17 decizii de autorizare a

măsurilor de ajutor de stat notificate, din care 14 pentru dezvoltare regională,

una pentru reabilitarea sistemului energetic , una pentru promovarea sănătăţii şi
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una pentru protecţia mediului;

- în anul 2001, au fost emise 55 decizii, respectiv 32 pentru

salvare/restructurare şi 23  pentru dezvoltare regională;

- în anul 2002, au fost emise 64 decizii, din care 63 decizii de autorizare şi

o decizie prin care se constata că măsura notificată nu constituie ajutor de stat.

Din cele 63 decizii de autorizare a măsurilor de ajutor de stat, 36 decizii au fost

pentru dezvoltare regională, 2 pentru cercetare/dezvoltare, 2 pentru protecţia

mediului, 7 pentru salvare/restructurare, 2 pentru instruirea angajaţilor şi crearea

de noi locuri de muncă, 11 pentru obiective multiple şi una pentru înlăturarea

efectelor cauzate de evenimente.

 În continuare, domnul vicepreşedinte Iozsef Nandor Nemenyi a arătat că

în aplicarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat au fost identificate unele

probleme, cum ar fi acordarea de ajutoare de stat prin ordonanţe sau legi, lipsa

unor structuri specializate în domeniul ajutorului de stat în cadrul autorităţilor

publice furnizoare de ajutor de stat, precum şi numărul insuficient de specialişti

pentru acoperirea problematicii din cadrul Consiliului Concurenţei.

În încheierea informării, domnul Nemenyi a prezentat concluziile

consultărilor tehnice pe probleme de ajutor de stat cu oficialii Comisiei

Europene, care au avut loc la Bruxelles în zilele de 3 şi 4 aprilie 2003.

          În continuare, au avut loc dezbateri cu privire la activitatea Consiliului

Concurenţei în domeniul ajutorului de stat.

Doamna deputat Cornelia-Lucia Lepădatu l-a întrebat pe domnul

vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei cum comentează informaţiile din presă

cu privire la presupuse încălcări ale reglementărilor privind acordarea

imprumutului de stat.

           În răspuns, s-a arătat că există un comitet interministerial care analizează

toate aspectele semnalate de presă, dar informaţiile din presă se referă în special

la facilităţi acordate înainte de intrarea în vigoare a legii nr.143/1999, care vor fi

reanalizate. 

           De menţionat, de asemenea, că multe aspecte prezentate în presă nu
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reprezintă încălcări ale legii.

           Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a întrebat dacă nu consideră că

există un paralelism între activitatea Consiliului Concurenţei, a Oficiului

Concurenţei şi a Ministerului Finanţelor Publice în materie de ajutor de stat.

           În răspuns, domnul Nemenyi a spus că apreciază ca necesară o mai

precisă delimitare a atribuţiilor celor trei instituţii implicate în acordarea

ajutorului de stat.

           Doamna deputat Cornelia-Lucia Lepădatu a arătat că atribuţile acestor

instituţii sunt complementare.

           În concluzie a rezultat necesitatea cunoaşterii mai amănunţite de către

membrii Comisiei a activităţii desfăşurate de cele trei instituţii implicate în

acordarea ajutorului de stat şi programarea unor dezbateri la care să fie invitaţi

toţi factorii care concură la aplicarea reglementărilor privind ajutorul de stat. 

            La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 31

membrii.

 Joi 24 aprilie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a inclus studiu individual privind

propuneri şi iniţiative legislative privind reglementarea activităţii din sectorul

cooperaţiei. Au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 31 de membri ai

Comisiei.

                  PREŞEDINTE,
               Dan Radu Ruşanu

                                                          SECRETAR,
                                                Lucia-Cornelia Lepădatu

            Expert parlamentar
                    Olga Tutoveanu
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