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PROCES VERBAL
al şedinţei Comisiei din ziua de 28.01.2002

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în ziua de
28.01.2002 începând cu orele  1700,  având la ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2002 pentru
completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (procedură de urgenţă
- PL 7/2002).

Au fost prezenţi toţi cei 33 de deputaţi membri ai comisiei.
Au participat ca invitaţi:
- Domnul Ilie Sârbu - Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi

Pădurilor ,
- Domnul Gheorghe Predilă - Secretar de Stat în Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
- Domnul Miron Moldovan - Director General în Ministerul

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
Şedinţa a fost deschisă de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei, care a prezentat spre aprobare ordinea de zi a
şedinţei şi a subliniat importanţa proiectului de lege aflat în dezbaterea
membrilor comisiei.

În cuvântul său, domnul Ilie Sârbu - ministrul agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor a prezentat soluţiile privind privatizarea
societăţilor comerciale.

De asemenea, a arătat că societăţile comerciale care au rămas de
privatizat au o atractivitate foarte scăzută pentru investitori. În acest
sens, Agenţia Domeniului Statului a propus Parlamentului României
unele amendamente la Legea nr.268/2001 prin care metoda de
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privatizare să fie completată cu licitaţia cu strigare, metodă ce se poate
aplica acestui tip de societăţi după soluţionarea datoriilor. Privatizarea
societăţilor după medota licitaţiei cu strigare oferă transparenţă în
condiţiile transferului rapid de acţiuni, evitându-se acumularea de noi
datorii (inclusiv penalităţi şi majorării).

Domnul Miron Moldovan - Director General în Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a prezentat expunerea de motive
care a stat la baza întocmirii proiectului de lege privind Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea
nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

S-a trecut apoi la dezbaterea asupra proiectului de lege sus-
menţionat.

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege, amendamentele admise fiind cuprinse în raportul
comisiei.

   Preşedinte, Secretar,

Ilie NEACŞU      Victor NEAGU
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