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Proces verbal
al şedinţei comisiei 

din zilele de 3 şi 4 iunie 2003

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi în data de 3 iunie 2003 şi
27 deputaţi în data de 4 iunie 2003.

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 3 iunie 2003
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.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 4 iunie 2003
1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între

Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 3 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte

Gheorghe Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Dezvoltării şi Prognozei: domnul  Gheorghe Ţiplica - secretar de stat. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă 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.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat proiectul
de lege membrilor comisiei, subliniind faptul că în anul 2002, din cantitatea de
44,5 mii tone de zahăr rafinat importat, 31,1 mii tone, respectiv 70%  s-a
importat în zonele defavorizate Stei Nucet şi Suncuius. Reprezentantul
Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a spus că, aceste importuri scutite de taxe
vamale, prin zonele defavorizate, împiedică libera concurenţă, distorsionează şi
frânează dezvoltarea pieţei zahărului, fiind incompatibile cu măsurile propuse în
cadrul Programului Strategic de Revitalizare a Sectorului de Zahăr, adoptat de
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Guvernul României în septembrie 2001, care stabilesc cadrul de redresare a
producţiei de zahăr cultivată în România.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că, în condiţiile în care
70% din cantitatea de zahăr rafinat importat s-a făcut prin zonele defavorizate
atunci înseamnă că producătorii şi procesatorii de sfeclă de zahăr, cât şi
companiile care utilizează zahărul ca materie primă şi care îşi desfăşoară
activitatea în alte zone decât cele defavorizate, sunt net dezavantajaţi faţă de cei
care prelucrează şi utilizează zahăr scutit de taxe vamale.

De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să i se
răspundă la o serie de întrebări, printre care: 1) dacă prin facilităţile acordate în
zonele defavorizate nu se crează pentru producătorii din celelalte zone un
dezavantaj; 2) ce înseamnă această scutire pentru Ministerul Finanţelor Publice;
3) dacă prin aceste scutiri sunt afectaţi şi producătorii autohtoni de zahăr sau, din
contră, producţia de zahăr autohtonă este complet absorbită de piaţa românească,
neexistând stocuri de zahăr nevândute; 4) dacă nu se crează o inechitate în ceea
ce priveşte producătorii autohtoni  de zahăr care folosesc materie primă de
import supusă taxelor vamale în raport cu importatorii de zahăr, sub forma
produsului finit, exceptat de la plata taxelor vamale.

Datorită faptului că la aceste întrebări  erau în măsură să răspundă
iniţiatorii proiectului, respectiv, reprezentanţii Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi  ai Ministerului Finanţelor Publice, care nu au
participat la lucrări, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a fost de părere că
proiectul de lege ar trebui amânat.

Domnul deputat Mihai Tudose a considerat că proiectul de lege are
implicaţii majore şi trebuie audiaţi şi reprezentanţii celor două ministere
implicate şi a propus amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative.

Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că ar trebui
invitaţi la lucrări şi reprezentanţii patronatului fabricilor de zahăr pentru a fi
audiaţi cu privire la problematica efectelor înregistrate pe piaţa românească prin
scutirile acordate în zonele defavorizate. De asemenea, domnul vicepreşedinte
Octavian Mircea Purceld a propus ca într-o şedinţă viitoare să fie invitat
ministrul Dezvoltării şi Prognozei pentru a prezenta situaţia zonelor
defavorizate, de la înfiinţare şi până în prezent.

Domnii deputaţi: Emil Rădulescu, Nicolae Enescu, Ştefan Giuglea, Nicu
Spiridon, Cornel Popa şi Nicolae Sersea au fost de acord cu propunerea făcută
de domnul deputat Mihai Tudose.

Cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost aprobată propunerea
domnului deputat Mihai Tudose, de amânare a dezbaterilor asupra proiectului de
lege.

Miercuri, 4 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan

Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea

Ministerului Finanţelor Publice: doamna Aura Gereanu - director general şi
domnul Marius Dinescu - consilier. 
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea proiectului de
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
semnat la Baku, la 29 octombrie 2002.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de
lege arătând necesitatea aprobării acestuia. Astfel, reprezentanta Ministerului
Finanţelor Publice a subliniat faptul că prin semnarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor, s-a creat cadrul juiridic bilateral pentru încurajarea
realizării de investiţii de către persoanele fizice şi juridice din fiecare stat pe
teritoriul celuilalt stat, în vederea intensificării cooperării economice în avantajul
reciproc al ambelor state.

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că România avea nevoie
de un astfel de acord, având în vederea necesitatea ţării noastre de a-şi
diversifica natura exportului pe cât mai multe pieţe de desfacere. De asemenea,
domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a subliniat faptul că nu trebuie neglijate
marile pieţe din fosta URSS, ţări din Asia sau din Orientul Mijlociu care
reprezentau, înainte de 1989, o mare piaţă de desfacere pentru România şi care,
după evenimentele din 1989  s-a pierdut datorită ruperii legăturilor cu foştii
parteneri de afaceri din aceste zone. In aceste condiţii, domnul vicepreşedinte
Gheorghe Marin a spus că ar trebui reluate cooperările din aceste zone, atâta
vreme cât este în beneficiul economic al României. In cazul Azerbaidjanului,
semnalul relansării relaţiilor economice a fost dat chiar de preşedintele Ion
Iliescu, care s-a deplasat în această ţară şi a încheiat acordul de cooperare
economică. De asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin  a spus că
este importantă pentru România semnarea acordului cu Azerbaidjan, în
condiţiile în care prin această ţară vor trece căile de transport ale ţiţeiului şi
gazelor naturale către Europa de Vest, dinspre zona Mării Caspice.

Domnul deputat Nicolae Sersea a spus că această ţară este şi o mare
exportatoare de ţiţei, având la Baku unul dintre cele mai mari bazine petroliere
din lume.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată de
iniţiator.  

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                         Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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