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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 18 şi 19 iunie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 deputaţi şi 3 absenţi, în
zilele de 18.06.2002 şi respectiv, 19.06.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 18 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind agenţii
comerciali permanenţi (PL 277/2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 19 iunie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.177/2001
privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de
privatizare a Societăţii Comerciale RAFO S.A. Oneşti (PL 712/2002).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� -
S.A. Galaţi (PL 557/2001).

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul
Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi (PL 606/2001).

4. Informare privind situaţia privatizărilor la Ministerul Turismului.
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea

Ordonanţei Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind
impozitul pe venitul agricol.
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind încasarea
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor bugetare de la agenţii economici.

7. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 18 iunie  2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Justiţiei: domnul Alexe Costache Ivanov �� secretar de stat şi
domnul Florian Caimac � consilier juridic.

La primul punct al ordinei de zi a avut loc continuarea dezbaterilor asupra
proiectului de Lege privind agenţii comerciali permanenţi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 mai 2002.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare raporturile dintre agenţii

comerciali permanenţi şi comitenţii acestora.
Consiliul Legislativ, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi

Comisia pentru industrii şi servicii au acordat avize favorabile acestui proiect de
lege.

Domnul secretar de stat Alexe Costache Ivanov a prezentat acest proiect de
lege precizând că, din punct de vedere al reglementărilor comunitare,
reglementarea de bază avută în vedere de iniţiator la elaborarea proiectului o
constituie Directiva nr. 86/653/CEE a Consiliului, referitoare la coordonarea
legislaţiei Statelor membre privitoare la agenţii comerciali independenţi. Acest
proiect de lege nu se limitează doar la prevederile cuprinse în Directivă, ci
realizează o adaptare a acestora la realităţile juridice româneşti.

Membrii comisiei au aprobat în unanimitate un amendament la art. 1 (1) şi
au respins amendamentele prezentate de domnul deputat Gheorghe Marcu la
articolele:  1, 6 şi 17.

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat, în unanimitate, cu un
amendament admis şi 6 amendamente respinse.
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Miercuri, 19 iunie 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Finanţelor Publice:  doamna Ioniţă Ştefania� director general,
doamna Lucica Diaconescu � şef serviciu, domnul Gheorghe Marinescu � şef
serviciu şi doamna Ileana Stoinea � consilier, din partea Ministerului Industriei
şi Resurselor:  domnul Petru Ianc� director general, din partea Ministerului
Administraţiei Publice: domnul Viorel Cristea � secretar general, din partea
Ministerului Lucărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: domnul Tudor
Florescu- secretar de stat, domnul Florin Dobre � director general şi doamna
Corina Nistor � şef serviciu.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.177/2001 privind unele măsuri de
redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale RAFO S.A. Oneşti.

In unanimitate, datorită lipsei iniţiatorilor, a fost aprobată amânarea
dezbaterilor la acest proiect de lege.

La punctele 2 şi 3 ale ordinei de zi trebuia să aibă loc continuarea
dezbaterilor în vederea avizării  în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001
privind unele măsuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic �SIDEX� -
S.A. Galaţi şi a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea S.C.
Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a prezentat membrilor comisiei faxul
primit din partea domnul ministru Ovidiu Muşetescu prin care  se aduce la
cunoştinţa comisiei motivele pentru care domnul ministru nu poate participa la
şedinţa comisiei din data de 19 iunie 2002.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus amânarea dezbaterilor până
când va fi adus la comisie, în vederea studierii, contractul de privatizare al
�SIDEX� - S.A. Galaţi.

Domnii deputaţi Gheorghe Marin, Iuliu Vida, Emil Rădulescu, Mircea
Toader şi Nicolae Sersea au fost de acord cu amânarea dezbaterilor pe fond
până când va fi adus la comisie contractul de privatizare al combinatului, pentru
ca membrii comisiei să-l poată studia.

In unanimitate s-a hotărât amânarea dezbaterilor.
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  Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus trimiterea unei scrisori din
partea comisiei, domnului ministru Ovidiu Muşetescu prin care se solicită un
răspuns în scris cu privire la termenul de primire al contractului de privatizare şi
condiţiile în care acest contract poate fi studiat de către membrii comisiei.

In unanimitate s-a aprobat propunerea domnului preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

Domnul deputat Florentin Sandu, fost director general al combinatului, a
făcut o prezentare a Combinatul Siderurgic �SIDEX� - S.A. Galaţi, conform
hotărârii comisiei din 5 iunie a.c.

Domnul deputat Florentin Sandu, supleant,  a declarat că iniţial producţia
de oţel anuală  care se realiza efectiv,  începând cu anii 70 şi până în 1984, a
fost estimată la 6 milioane de tone. Teoretic, capacitatea de producţie totală a
combinatului  s-a estimat ca fiind de aproximativ 10 milioane de tone oţel pe an.
In anul 1989 s-a înregistrat cea mai mare producţie de oţel a combinatului, de
7,8 milioane tone. După 1989, datorită situaţiei generale din ţară, activitatea
combinatulului a avut de suferit foartea mult, producţia fiind din ce în ce mai
mică, ajungându-se în 1993 la 3 milioane de tone oţel.

Domnul deputat Florentin Sandu a precizat motivele principale de
scădere a producţiei au fost: 1) pierderea pieţelor de desfacere, internă şi
externă; 2) lipsa mijloacelor circulante. Din această cauză s-a adoptat soluţia
continuării activităţii combinatului pe baza creditelor obţinute de la furnizorii
de materii prime, acest sistem, adoptat de foarte multe societăţi, ducând la
apariţia blocajului financiar din economia românească.

Perioada 1992-1993 a fost benefică găsindu-se noi pieţe de desfacere
pentru combinat,  reuşindu-se echilibrarea prin export a importurilor. In 1996 s-
a contractat  un împrumut la un sindicat de bănci străine, în valoare de 100
milioane de dolari, în condiţii foarte bune, în vederea asigurării mijloacelor
circulante necesare pentru continuarea activităţii combinatului. Datorită
presiunilor interne ale unor case de comerţ s-a renunţat la aprovizionarea pe
baza acestui credit revolving, în scurt timp combinatul ajungând într-o situaţie
foarte grea. Singura soluţia a fost privatizarea combinatului, care s-a dovedit,
soluţia cea mai bună pentru combinat şi, indirect pentru Galaţi (combinatul
absorbind 80% din forţa de muncă a oraşului), în condiţiile în care combinatul
era pe cale să se desfiinţeze. In anul 2000 producţia s-a ridicat la numai 3
milioane de tone de oţel, iar în anul 2001 a crescut până la 3,5 milioane tone
oţel. In prezent, producţia ar trebui să se situeze la un nivel de 4,7 - 4,8 milioane
tone oţel.

Domnii deputaţi Francisc Pecsi şi Mircea Toader, autor a unor
amendamente,  au dorit să ştie dacă la combinat au existat situaţii în care s-au
livrat materiale către societăţi rău platnice, aşa-zisele firme căpuşe.

Domnul deputat Florentin Sandu a răspuns că �SIDEX� nu s-a confruntat
cu astfel de probleme în perioada în care dânsul a fost director general.
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La punctul 4 al ordinei de zi, a fost înscrisă informarea privind situaţia
privatizărilor la Ministerul Turismului. Prezentarea acestei informări trebuia
făcută de domnul ministru  Dan Matei Agathon care, din motive obiective, nu a
putut participa la dezbateri.

La punctul 5 al ordinei de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.8/2001
pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.

Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 3 iunie 2002.
Reprezentantul Ministerului pentru Administraţie Publică a prezentat

acest proiect de lege, arătând necesitatea respingerii lui.
Reprezentantul Ministerului pentru Administraţie Publică a precizat că

volumul veniturile realizate la bugetele locale, pe seama colectării impozitului
pe venitul agricol, sunt egale sau chiar inferioare volumului cheltuielilor
realizate cu aşezarea acestui tip de impozit iar prevederile Ordonanţei
Guvernului nr.8/2001 sunt abrogate.

In unanimitate a fost avizat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.

La punctul 6 al ordinei de zi, a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind încasarea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
bugetare de la agenţii economici.

Această propunere legislativă a primit un aviz negativ din partea
Consiliului Legislativ, iar punctul de vedere al Guvernului este, de asemenea,
negativ.

Iniţiatorul propunerii legislative, domnul deputat Gheorghe Marcu, a
prezentat membrilor comisiei această iniţiativă legislativă. Domnul deputat
Gheorghe Marcu a enumerat principiile care au stat la baza elaborării iniţiativei
arătând elementele de noutate aduse de această propunere legislativă.

Domnii deputaţi Ştefan Giuglea, Emil Rădulescu, Nicolae Spiridon,
Nicolae Enescu, Ion Mocioi şi Nicolae Sersea au fost de acord cu majoritatea
prevederilor acestei iniţiative legislative care reprezintă  o încercare îndrăzneaţă
de rezolvare a problemelor privind încasarea impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor bugetare de la agenţii economici, dar, au declarat că nu poate fi
aplicată în practică fără o prealabilă corelare cu legislaţia internă  şi cu legislaţia
UE, pentru aceasta fiind necesar un pachet de astfel de iniţiative legislative.

Doamna deputat Cornelia Lepădatu a dorit să ştie dacă domnul deputat
Gheorghe Marcu s-a inspirat din legislaţia altor state, atunci când a pregătit
elaborarea acestei iniţiative legislative.

Domnul domnul deputat Gheorghe Marcu a declarat că iniţiativa
legislativă se bazează pe o idee proprie, originală.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a apreciat efortul depus de
domnul deputat Gheorghe Marcu pentru elaborarea iniţiativei, arătând că,
punerea în practică a prevederilor acesteia nu poate fi posibilă, datorită
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implicaţiilor mari pe care le are cât şi datorită conjuncturii actuale,  la acest
moment urmărindu-se armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia din UE.

Cu 20 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri a fost respinsă
această iniţiativă legislativă.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

            Alina Hodivoianu
.
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