Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice
Bucureşti 19.11.1997
Nr. XVIII/2/2071

Bucureşti 19.11.1997
Nr.XVIII/2/739

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar comun asupra priectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind
regularizarea piederilor înregistrate de Agenţia Naţională a Produselor Agricole - RA
din activitatea anilor 1994 - 1996 cu care comisiile au fost sesizate în fond cu adresa
Biroului Permanent nr. 309 din 14 octombrie 1997.
PREŞEDINTE,
Traian Decebal Remeş

PREŞEDINTE,
Gheorghe Cristea

Prezentul raport completetază
raportul comun înaintat cu
nr.XVIII/2/739/14.10.1997
şi
XVIII/4/2071/14.10.1997
Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice
Bucureşti 19.11.1997
Nr. 2071

Bucureşti 19.11.1997
Nr. 739

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege
Cu adresa nr. 309 din 14 octombrie 1997, Biroul Permanent, conform art. 86
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare în fond
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor
înregistratre de Agenţia Naţională a Produaselor Agricole - RA din activitatea anilor
1994-1996.
În urma examinării, în şedinţa din data de 19 noiembrie 1997, s-a hotărât
întomirea unui raport suplimentar cu amendamentele din anexă.
Prezentul proiect de lege face parte parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Traian Decebal Remeş

PREŞEDINTE,
Gheorghe Cristea

SECRETAR,
Partal Petre

SECRETAR,
Ilie Neacşu
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997
privind regularizarea pierderilor înregistratre de Agenţia Naţională a Produaselor
Agricole - RA din activitatea anilor 1994-1996

Nr.
Articolul
crt.
(textul iniţial)
1. Art.1.“Pierderile înregistrate de Agenţia
Naţională a Produselor Agricole - R.A.,
din activitatea anilor 1994, 1995 şi 1996,
potrivit bilanţului contabil încheiat la 31
decembrie 1996, auditat în condiţiile
prevăzute la Art.2 din prezenta
Ordonanţă de urgenţă, se vor regulariza,
în anul 1997, în limita sumei de 172
miliarde lei, după cum urmează:
- minimum 34 miliarde lei din fondul de
rezervă al Agenţiei Naţionale a
Produselor Agricole - R.A., rezultat
îndeosebi din reevaluarea stocurilor de
grâu existente la 3 iulie 1996, în termen

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie
Se reformulează textul:
Art.1-“Pierderile înregistrate de Agenţia
Naţională a Produselor Agricole - R.A., din
activitatea anilor 1994, 1995 şi 1996, potrivit
bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie
1996, auditat în condiţiile prevăzute la Art.2
din prezenta Ordonanţă de urgenţă, se vor
regulariza, în anul 1997, în limita sumei de 172
miliarde lei, după cum urmează:
- minimum 34 miliarde lei din fondul de
rezervă al Agenţiei Naţionale a Produselor
Agricole - R.A., rezultat îndeosebi din
reevaluarea stocurilor de grâu existente la 3
iulie 1996, în termen de 10 zile de la publicarea
în Monitorul Oficial al României a prezentei
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Motivare
În
Ordonanţa
Guvernului
nr.14/1997 de rectificare a
bugetului de stat pe anul 1997, la
Art.17, se prevede ca regularizarea
sumei de 138 miliarde lei din
pierderile înregistrate de Agenţia
Naţională a Produselor Agricole R.A. se face prin preluarea la
datoria publică internă a statului.

Nr.
crt.

Articolul
Amendamentul propus (autorul)
(textul iniţial)
Text adoptat de comisie
de 10 zile de la publicarea în Monitorul Ordonanţe de urgenţă;
Oficial al României a prezentei - maximum 138 miliarde lei, prin preluarea la
datoria publică internă a statului”
Ordonanţe de urgenţă;
- maximum 138 miliarde lei de la bugetul
de stat pe anul 1997 şi/sau prin preluarea
la datoria publică internă a statului”.

2.

Se reformulează textul:
Art.3.-“Preluarea la datoria publică internă în
limita sumei prevăzute la Art.1., se va efectua
de către Ministerul Finanţelor prin contractarea
de împrumuturi de stat, de la băncile
comerciale care au creditat activitatea Agenţiei
Naţionale a Produselor Agricole - R.A., în
cuantumul prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta Ordonanţă. Împrumutul
se va contracta pe o perioadă de 5 ani, va fi
garantat cu titluri de stat şi se va rambursa la
scadenţă. Titlurile de stat vor fi negociabile şi
purtătoare de dobândă, a cărei rată se va situa
la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de
titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile, lansată
de Ministerul Finanţelor anterior perioadei

Art.3.-“Suma care se va prelua la datoria
publică internă a statului din aplicarea
prezentei Ordonanţe de urgenţă se va
acoperi prin titluri de stat, în favoarea
băncilor comerciale care au creditat
activitatea
Agenţiei
Naţionale
a
produselor Agricole - R.A., la nivelul
dobânzii
pe
piaţa
monetară
interbancară”.
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Motivare

Potrivit
circularelor
Băncii
Naţionale a României, prin piaţa
monetară interbancară se practică
circa 10 dobânzi, iar alegerea
uneia dintre acestea pentru titlurile
de stat s-ar efectua în mod arbitrar
fără
posibilitatea
unei
fundamentări reale.
Totodată, ţinând seama că în
prezent titlurile de stat emise de
Ministerul
Finanţelor,
sunt
purtătoarele unei dobânzi a cărei
nivel este rezultatul vânzării
acestora prin metoda licitaţiei,
considerăm
că
practicarea
nivelului dobânzii de pe piaţa

Nr.
crt.

3.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Text adoptat de comisie
pentru care se calculează şi se plăteşte monetară interbancară, ar conduce
creşterea
artificială
a
dobânda.Dobânda se calculează şi se plăteşte la
trimestrial, din sumele prevăzute cu această cheltuielilor bugetare cu dobânzile
destinaţie în bugetul de stat.
Operaţiunile privind contractarea şi derularea
împrumutului se vor efectua prin Banca
Naţională a României, care acţionează în
calitate de agent al statului”.

Art.4.-“Bilanţul contabil al Agenţiei Se elimină articolul.
Naţionale a Produselor Agricole - R.A. la
finele anului 1996, auditat potrivit
prevederilor Art.2, va fi degrevat de
influenţele rezultate din aplicarea
prezentei Ordonanţe de urgenţă, după
regularizarea
efectivă
a
sumelor
respective”.
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Acest articol se elimină întrucât
problema este soluţionată la Art.1.
Totodată, corecţiile de bilanţ
pentru anii precedenţi se pot
efectua în exerciţiul financiar al
anului 1997, după cum este
reglementat
prin
Ordonanţa
Guvernului nr.22/1996 privind
actualizarea
şi
completarea
regimului general al contabilităţii.

Nr.
crt.
4.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Motivare
Text adoptat de comisie
Se propune ca textul Anexei prevăzute la Art.3 Se impune ca preluarea la datoria
publică să fie aprobată pe bănci
să aibă forma alăturată.
finanţatoare.
SITUAŢIA
sumelor de preluat la datoria publică
internă conform Ordonanţei
Guvernului nr. 16/05.05.1997

Banca comercială
creditoare
1. Banca Agricolă SA
2. Banca Română de
Dezvoltare
TOTAL
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- mii lei Suma de preluat la
datoria publică internă
128.769.451
6.277.585
135.047.036

