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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/586/30.10.2001

Proces verbal
al şedinţei Comisiei din zilele de

30-31 octombrie şi 1 noiembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi  3 absenţi - în
ziua de 30 octombrie şi 26 deputaţi şi 5 absenţi - în zilele de 31 octombrie şi 1
noiembrie 2001.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

30 octombrie 2001
       1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,
realizate prin cumpărarea de titluri de stat;

      2. Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România,
realizate prin cumpărarea de titluri de stat;

      3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

31 octombrie 2001
       1. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi

completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi
a falimentului;

         2.Informare asupra modului de desfăşurare a programului de
privatizare al unităţilor din subordinea Ministerului Turismului;

          3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

1 noiembrie 2001
       1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
122/2001 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice;

      2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.
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30 octombrie 2001
Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele

persoane:
- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul David

Mihai� secretar de stat;
- din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Enache Jiru�

director general;
- din partea Băncii Naţionale a României: domnul Teodor Buftea �

director şi domnul Tulin Petre- director.
           Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de  domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a făcut o prezentare a

celor două proiecte de lege, care au fost adoptate de către Senat în şedinţa din
15 octombrie 2001. Cu aceste proiecte de lege a fost sesizată în fond Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, comisia noastră urmând să acorde avize simple  la
cele două proiecte de lege. Aceste proiecte de lege au primit avize favorabile
din partea Consiliului Legislativ.  In textul legii care a sosit de la Senat, cu
privire la aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997, au fost preluate
modificările din Ordonanţa Guvernului nr. 131/1998  şi s-a ţinut cont de noul
Regulament  privind operaţiile valutare pe piaţa primară şi secundară, elaborat
de Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare. Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei, Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României au
fost de acord cu textul legii de la Senat, neavând nici o observaţie. După
discuţiile generale s-a trecut la discuţia pe fond, legea fiind votată pe fiecare
articol în parte.

In unanimitate s-a acordat aviz simplu la proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997.

Datorită faptului că modificările prevăzute la Ordonanţa
Guvernului nr. 131/1998 au fost preluate în textul legii trimise de la Senat,
această ordonanţă a rămas fără obiect, ea trebuind să fie respinsă.
                     In unanimitate s-a acordat aviz simplu la proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 131/1998, pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în
România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.

La ultimul punct al ordinei de zi, s-a aprobat, în unanimitate,
propunerea domnului deputat Napoleon Pop de a solicita Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor repartizarea pentru avizare simplă, respectiv, în fond, a
următoarelor proiecte de Lege:

1. Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului
la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
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2. Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale (avizare în fond, alături de Comisia pentru
industrii şi servicii).

De asemenea, la iniţiativa domnului deputat Napoleon Pop, se
solicită o informare cu privire la aplicarea Legii nr. 129/1998, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.

    La iniţiativa domnului deputat Pecsi Francisc, se va solicita
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare o informare cu privire la ancheta
făcută de această instituţie la cele 5 SIF-uri.

31 octombrie 2001
Au fost invitaţi să participe la lucrările Comisiei doamna ministru

Rodica Mihaela Stănoiu - din partea Ministerului Justiţiei şi domnul ministru
Dan Matei Agathon � din partea Ministerului Turismului.

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

          La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă
privind modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare şi a falimentului. Datorită lipsei de la lucrările Comisiei a
reprezentantului Ministerului Justiţiei, care trebuia să susţină şi să explice
punctul de vedere al Guvernului, membrii Comisiei au hotărât amânarea
discutării acestei propuneri legislative pentru data de 07 noiembrie a.c.

La punctul 2 de pe ordinea de zi a fost înscrisă informarea asupra
modului de desfăşurare a programului de privatizare, al unităţilor din
subordinea Ministerului Turismului. Datorită lipsei, din motive obiective, a
domnului ministru Dan Matei Agathon, această informare a fost reprogramată
pentru o dată ulterioară.

La ultimul punct al ordinei de zi, biroul permanent al Comisiei a
hotărât trimiterea unei scrisori, către domnul ministru Acsinte Gaspar,prin care
se cere reglementarea situaţiei privind modul de participare al reprezentanţilor
Guvernului la lucrările Comisiei.

1 noiembrie 2001
Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de  domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
La primul punct al ordinei de zi s-a dezbătut, în vederea avizării,

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
122/2001 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999
privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a prezentat acest proiect
de lege, cu care a fost sesizată în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice a acordat o serie de facilităţi
pentru societăţile comerciale care au realizat investiţii cu impact major asupra
activităţii comerciale. Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
50/2000 a fost abrogată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999, cu
excepţia art. 8 şi cu menţiunea expresă la art. 2 că societăţile comerciale care au
realizat investiţii cu impact major vor beneficia în continuare de facilităţile
stabilite prin hotărâre a Guvernului în baza prevederilor OUG nr. 67/1999.
Facilităţile care sunt prevăzute la art. 3 din OUG nr. 67/1999 se referă la
scutirea de la plata TVA pentru bunurile achiziţionate de pe piaţa internă în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată prevede în mod
expres că furnizorii şi prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea TVA
aferente intrărilor destinate realizării bunurilor sau serviciilor scutite de taxă,
dacă prin lege nu se prevede altfel.

            Respectând prevederile celor două ordonanţe de urgenţă nr.
67/1999 şi nr. 17/2000, în prezent furnizorii, care beneficiază de facilităţile
acordate prin hotărâre de Guvern, nu pot deduce taxa pe valoarea adăugată
pentru achiziţiile de bunuri/servicii destinate operaţiunilor scutite. In acest fel
nu se respectă spiritul OUG nr. 67/1999 prin care s-a dorit acordarea unor
facilităţi reale pentru societăţile care realizează investiţii cu impact major,
acestea suportând în prezent taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă ce face
parte din preţul bunurilor. Pentru remedierea acestor situaţii s-a impus
modificarea art. 2 din OUG nr. 50/2000 în sensul acordării dreptului de
deducere furnizorilor. In acest fel bunurile achiziţionate de pe piaţa internă vor
fi detaxate iar societăţile comerciale, care au realizat investiţii cu impact major,
beneficiază de o facilitate reală.

In unanimitate s-a acordat aviz simplu la proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2001 pentru modificarea
art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea activităţii economice.

            PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar:

       Alina Hodivoianu
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