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Marţi 16 septembrie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a inclus dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea legii nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a  falimentului şi a altor acte normative cu
incidenţă asupra acestei proceduri (PL322/22.05.2003).
 

La dezbateri au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei:
doamna secretar de stat Cristina Tarcea şi domnul consilier Ioan Chiper.
          S-a trecut la primul punct de pe ordinea de zi şi a fost dat cuvântul
doamna secretar de stat Cristina Tarcea, care a prezentat prevederile proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea legii nr.64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a  falimentului şi a altor acte normative cu  incidenţă
asupra acestei proceduri.

Aceasta a arătat necesitatea transpunerii în plan legislativ a unui set de
măsuri pentru accelerarea şi simplificarea procedurii reorganizării judiciare şi a
falimentului,  eliminarea barierelor la ieşirea de pe piaţă a agenţilor economici,
întărirea controlului asupra activităţii administratorilor şi a lichidatorilor,
eliminarea procedurilor de executare silită individuală desfăşurate în paralel cu
procedura reorganizării judiciare şi a  falimentului.
          Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a  întrebat cum se manifestă
controlul asupra activităţii administratorilor şi a lichidatorilor.
         Domnul consilier a răspus că prin hotărâre de Guvern se vor stabili criterii
clare pentru retribuirea acestora pe bază de grilă pentru evitarea suspiciunilor
privind cuantumurile sumelor acordate.
 După votarea fiecărui articol, s-a procedat la votarea întregului proiect de
lege, care a fost aprobat în forma prezentată, cu 27 voturi pentru, o abţinere şi
nici un vot contra. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din numărul total de 30
deputaţi - au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan şi Puwak
Hildegard Carola.

             Miercuri 10 septembrie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea
lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998
privind regimul zonelor defavorizate (PL323/22.05.2003)
        2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării (PL725/24.12.2002)
             3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării (PL5/14.01.2003)
            4. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi  naţionale, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu  capital majoritar de stat
(PL240/20.03.2003)
               5. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital  majoritar de stat
(PL283/14.04.2003)
            6. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
(PL388/13.06.2003)
            7. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului  nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat (PL464/28.07.2003)
               8. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru modificarea art.10 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii
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naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
(PL488/02.09.2003) 
               9. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2003 pentru modificarea art.7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
(PL490/02.09.2003).
   
             La dezbateri au participat ca invitaţi reprezentanţii:

a) Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului: 

- domnul vicepreşedinte Claudiu Seucan;
- domnul consilier Mihai Olariu;
- domnul director general Emil Haţegan

b) Ministerului Finanţelor Publice: 
- doamna consilier Doina Drăghici;
- doamna director general adjunct Gica Roşu.

                 c) Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei:
                               - doamna director Simona Bordeianu;
                               - doamna expert Cecilia Sebe
                   d) Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
                               - domnul director general Eugen Preda

La primul punct al ordinei de zi privind dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, domnul
preşedinte Dan Radu Ruşanu a anunţat că domnul ministru Ilie Sârbu a solicitat
amânarea dezbaterilor până la şedinţa din 24 septembrie 2003, când va participa
personal. Propunerea de amânare a dezbaterii a fost acceptată în unanimitate.

           La punctul doi al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea pe fond a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării.
 A fost dezbătut fiecare articol.
          Amendamentele prezentate au fost susţinute de autori şi au fost discutate
şi votate de către membrii Comisiei.
   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării a fost  avizat în fond cu 23 voturi pentru, 5
voturi împotrivă şi nici o abţinere.
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La punctul trei al ordinei de zi, doamna secretar Lucia-Cornelia
Lepădatu a prezentat, în calitate de iniţiator, propunerea legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării.
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a arătat că punctul de vedere al
Guvernului este favorabil.
          Domnul Claudiu Seucan vicepreşedinte al Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului  a susţinut propunerea legislativă aflată în
dezbatere.
          În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole a propunerii legislativ
          Supusă la vot în ansamblu, propunerea legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării a fost aprobată cu 25 voturi pentru, 2 voturi contra şi o abţinere.

La punctul patru al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi  naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale
cu  capital majoritar de stat.

Domnul Claudiu Seucan vicepreşedinte al Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului a arătat că Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.8/2003  este rezultatul procesului complex de restructurare în
anumite ramuri economice, proces ce a impus luarea unor măsuri imediate de
protecţie a persoanelor afectate de concedieri colective in industria minieră,
transporturi feroviare, energie electrică, gaze naturale, petrol, silvicultură,
personal militar şi civil din armată.

De asemenea, au fost introduse unele dispoziţii tranzitorii privind plata
obligaţiilor bugetare ale societăţilor comerciale care au semnat contractul de
vânzare-cumpărare de acţiuni după data intrării în vigoare a Legii nr.137/2002.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a arătat că această ordonanţă este
însoţită de un set de cinci ordonanţe care aduc modificări şi completări la
Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 8/2003 şi propune includerea acestor
prevederi în ordonanţa de bază pentru a se obţine o reglementare unică şi, ca
urmare logică,  respingerea celor cinci proiecte de legi de aprobare a
ordonanţelor respective.

S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole.
          Domnul deputat Nicu Spiridon a prezentat situaţia CET Govora care are
creanţe de circa 500 miliarde lei. Propune ca împreună cu Autoritatea pentru
Administrarea Participaţiilor Statului şi Ministerul Finanţelor Publice să se
realizeze un protocol de compensare între creanţe şi obligaţiile de plată ale
utilizatorilor fiindcă există pericolul ca municipiul Râmnicu Vâlcea să rămână
fără căldură la iarnă.
           Domnul Claudiu Seucan vicepreşedinte al Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului a spus că se va analiza o soluţie punctuală
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pentru situaţia CET Govora şi s-a angajat ca împreună cu toţi factorii implicaţi
să caute o rezolvare acestui caz.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au avizat în fond cu 26 voturi
pentru, nici un vot împotrivă şi 2 abţinere, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi  naţionale, companii
naţionale şi societăţi comerciale cu  capital majoritar de stat.

La punctul cinci al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital  majoritar de stat. 
 Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 include prevederilor acestei Ordonanţe de urgenţă a  Guvernului şi
prevede expres abrogarea acestui act normativ, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi respingerea acestui proiect de lege.

 La punctul şase al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat . 

Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 include prevederilor acestei Ordonanţe de urgenţă a  Guvernului şi
prevede expres abrogarea acestui act normativ, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi respingerea acestui proiect de lege.

 La punctul şapte al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.44/2003
pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi
privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale
cu capital majoritar de stat.

Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 include prevederilor acestei Ordonanţe a  Guvernului şi prevede
expres abrogarea acestui act normativ, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi respingerea acestui proiect de lege.

La punctul opt al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003
pentru modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
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privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat .

Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 include prevederilor acestei Ordonanţe a  Guvernului şi prevede
expres abrogarea acestui act normativ, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi respingerea acestui proiect de lege.

 La punctul nouă al ordinei de zi, s-a trecut la dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2003
pentru modificarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat .

Deoarece Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.8/2003 include prevederilor acestei Ordonanţe a  Guvernului şi prevede
expres abrogarea acestui act normativ, membrii Comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi respingerea acestui proiect de lege. 

După vot, domnul deputat Gheorghe Marcu a solicitat Autorităţii pentru
Administrarea Participaţiilor Statului informaţii privind numărul societăţilor
privatizate, situaţia post-privatizare a acestor societăţi, sumele încasate şi sumele
rămase de încasat, deoarece în zona din care provine privatizările nu au fost de
succes.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin propune ca Autoritatea pentru
Administrarea Participaţiilor Statului să prezinte o informare asupra eficienţei
privatizărilor, care să răspundă la problemele formulate.

Domnul vicepreşedinte Claudiu Seucan a spus că Autoritatea pentru
Administrarea Participaţiilor Statului va prezenta o astfel de informare la o data
care va fi stabilită de către Comisie.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi din numărul total de 30
deputaţi - au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan şi Puwak
Hildegard Carola.

            PREŞEDINTE,
                      Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
                                                              Iuliu Vida

                     Expert parlamentar
                Olga Tutoveanu
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