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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din zilele de 06 şi 07.06.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi şi 6 absenţi, în ziua de
06 iunie 2001 şi 28 prezenţi şi 3 absenţi în ziua de 07 iunie 2001.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei din zilele de 06 şi 07.2001 a fost
următoarea:

Miercuri 6 iunie 2001.

1. Prezentarea strategiei Ministerului Industriei şi Resurselor în
domeniul energetic, inclusiv restructurarea sistemului energetic.

 2. Dezbaterea spre avizare a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanţelor
bancare neperformante preluate la datoria publică internă.
( PL 295/1999 din 21.05.2001).

3. Dezbaterea spre avizare,  în procedură de urgenţă,  a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2000
privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.55/1999
privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la
datoria publică internă.
(PL 162/2000 din 21.05.2001)

4. Dezbaterea spre reexaminare în fond, raport suplimentar, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.64 /2000
pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor
privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
(PL  385/2000 din 30.05.2001)
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5. Dezbaterea spre reexaminare în fond, raport suplimentar, a
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor art.25
din  Ordonanţa  Guvernului nr.51 /1997  privind operaţiunile de leasing şi
societăţile de leasing, modificată şi aprobată prin Legea nr.90/1998.
(PL  84/1999 din 30.05.2001)

6. Alte probleme curente ale activităţii comisiei

Joi 7 iunie 2001

1. Dezbaterea spre reexaminare în fond, raport suplimentar, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii   Române de Comerţ
Exterior � BANCOREX S.A. în vederea privatizării.
(PL  450/1999 din 30.05.2001)

2. Dezbaterea spre reexaminare în fond, raport suplimentar, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.44/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii   Române
de Comerţ Exterior � BANCOREX S.A. în vederea privatizării.
(PL  121/1999 din 30.05.2001)

3. Dezbaterea spre reexaminare în fond, raport suplimentar, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1999
privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii   Române de Comerţ
Exterior � BANCOREX S.A. şi fuziunea prin absorbţie a acestei bănci cu
Banca Comercială Română S.A.
(PL  287/1999 din 30.05.2001)

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei

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

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

- din partea Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul Iancu
Iulian - secretar de stat;
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- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna Comănescu
Adina - director general, doamna Iacob Nicoleta- consilier
juridic şi domnul Doică Cătălin � consilier juridic;

- din partea Autoritaţii pentru Privatizare şi Adminstrarea
Participaţiilor Statului: domnul Zelenco Iacob - secretar de stat;

- din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei: doamna Sgârcitu Daniela-director general adjunct,
domnul Achim Daniel � director;

- din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei: Domnul Popel Eugen � secretar general şi domnul
Rusu Octavian � expert;

- din partea Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare:
doamna Georgescu Anişoara � director general şi domnul
Bălăescu Petru � consilier;

- din partea Companiei Naţionale �AIBO� S.A.: domnul Mihail
Băsulescu � director general adjunct.

Miercuri 6 iunie 2001.

La primul punct al ordinei de zi domnul secretar de stat Iancu
Iulian a prezentat strategia Ministerului Industriei şi Resurselor în domeniul
energetic, inclusiv restructurarea sistemului energetic. Strategia ministerului
conţine programe pe fiecare sector energetic, surse de finanţare, relansarea
întregii activităţi economice. Domnul secretar de stat a afirmat că în viitor se
aşteaptă o creştere a producţiei de petrol, de gaze naturale şi o creştere a
capacităţii energetice preconizată pentru perioada 2001-2004. De asemenea, în
această strategie este prevăzută casarea a 8 obiective (care necesitau costuri
mari cu întreţinerea şi cu personalul angajat). Se doreşte şi o externalizare a 7
obiective, urmând să se facă o analiză la nivelul prefecturilor şi primăriilor.
Domnul secretar de stat a spus că există o şansă de interconectare a sistemului
energetic românesc între sistemul vest european şi cel est european.

Domnul deputat Vida Iuliu a dorit să ştie dacă s-a pus în aplicare
programul, anunţat de minister, de lichidare a termocentralelor perimate din
punct de vedere moral şi fizic.

Domnul Iancu Iulian a spus că, în perioada imediat următoare sunt
propuse spre valorificare prin vânzare sau casare o serie de obiective, cum ar fi:
Anina, CT Constanţa, CT Ovidiu, CT Fântânele.

Domnul deputat Purceld Octavian a dorit să ştie de ce există atâta
grabă de a privatiza Societatea Naţională de Petrol.
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Domnul secretar de stat a răspuns că acest lucru a fost cerut de
către Banca Mondială, privatizarea acestei societăţi fiind preconizată ca termen
limită pentru data de 15 septembrie 2001.

          Domnul deputat Napoleon Pop a întrebat de ce populaţia ţării
trebuie să fie pusă în prag de iarnă în faţa riscului de a rămâne fără energie
termică. Domnul secretar de stat a spus că, în momentul actual, primordial este
achitarea vechilor datorii, şi numai după achitarea datoriei se pune problema
unor noi achiziţii. Această condiţie este impusă de prevederile Băncii Mondiale
cu privire la acordarea de împrumuturi.

La punctele 2 şi 3 ale ordinei de zi s-au dezbătut:

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante
preluate la datoria publică internă.
( PL 295/1999 din 21.05.2001).

          -  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare
neperformante preluate la datoria publică internă.

Aceste proiecte de lege au fost respinse de Senat în şedinţa din 10
mai 2001.

Doamna Georgescu Anişoara �director general a prezentat aceste
proiecte de lege. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au fost de acord
cu soluţia adoptării unui singur act normativ care să cuprindă toată problematica
privind preluarea, administrarea şi valorificarea activelor bancare precum şi
atribuţiile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare.

Cu majoritate de voturi Comisia a dat un aviz de respingere pentru
aceaste proiecte de lege.

La punctul 4 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.64/2000 pentru completarea
Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Acest proiect de lege
a primit avize favorabile din partea Comisiei jurdice, de disciplină şi imunităţi
şi a Consiliului Legislativ. Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond şi
Comisia pentru industrii şi servicii.

Comisia a înlocuit vechiul raport cu un raport suplimentar care
conţine un amendament respins.
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La punctul 5 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea prevederilor art.25 din  Ordonanţa  Guvernului
nr.51 /1997  privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, modificată
şi aprobată prin Legea nr.90/1998. Din partea Autoritaţii pentru Privatizare şi
Adminstrarea Participaţiilor Statului,  domnul Zelenco Iacob � secretar de stat,
a prezentat punctul de vedere al acestei instituţii, fiind de acord cu punctul de
vedere din raportul precedent.

Acest proiect de lege a primit avize favorabile din partea Comisiei
jurdice, de disciplină şi imunităţi şi a Consiliului Legislativ. Proiectul de lege a
fost respins de Senat în şedinţa din 18 martie 1999.

Comisia şi-a menţinut punctul de vedere din raportul anterior
elaborat în 16.06.1999.

Joi 7 iunie 2001

       La primul punct  al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/1998 privind
restructurarea financiară a Băncii   Române de Comerţ Exterior �
BANCOREX S.A. în vederea privatizării. Acest proiect de lege a primit avize
favorabile din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Consiliului
Legislativ.

Comisia şi-a menţinut punctul de vedere din raportul anterior
elaborat în 19.08.1999.

         La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/1998 privind
restructurarea financiară a Băncii   Române de Comerţ Exterior �
BANCOREX S.A. în vederea privatizării.

Comisia şi-a menţinut punctul de vedere din raportul anterior
elaborat în 19.08.1999.

           La punctul 3 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de
restructurare a Băncii   Române de Comerţ Exterior � BANCOREX S.A. şi
fuziunea prin absorbţie a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A.



6

Acest proiect de lege  a primit avize favorabile din partea Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi şi Consiliului Legislativ.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul acestui proiect de
lege, în forma prezentată de Guvern şi cu amendamente la următoarele
articole:
Art. 14, art. 15 (1) şi art. 15 (2),  art. 16 (1) şi art. 16 (2), art. 211, art. 212, art.
22 (1) şi 22 (2).

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
            Iuliu Vida

  Experţi parlamentari:

   Doina Leonte

  Alina Hodivoianu


	Dan Radu Rusanu

