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SINTEZA
lucrărilor Comisiei

din zilele de 02 şi 03.10.2001

Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 02 şi 03 octombrie 2001, având la ordinea de zi
următoarele:

Marţi 02 octombrie 2001.

1. Dezbateri asupra punctului de vedere al Guvernului referitor la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti.
         2.   Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri 03 octombrie 2001.

          1. �Informarea asupra modului de desfăşurare a programului de
privatizare pentru unităţile aflate în competenţa Ministerului Turismului�.

2.�Informarea privind situaţia privatizării Societăţii Comerciale
SOVATA S.A.� prezentată de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului.
           4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

      Marţi 02 octombrie 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  punctul de
vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind organizarea şi
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funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti. Acest proiect de Lege este înscris în
Programul de legislativ al Guvernului pentru perioada 2001-2004. Ca urmare,
Guvernul susţine dezbaterea şi adoptarea proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, în forma adoptată de
Senat, cu unele modificări sub formă de amendamente. Domnii deputaţi au
analizat şi au dezbătut amendamentele incluse în anexa la punctul de vedere al
Guvernului.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PDSR � Cazan Leonard, Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

Miercuri 03 octombrie 2001.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Turismului: domnul Alin Burcea- secretar
de stat;

- din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco� secretar de stat.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Marin
Gheorghe.

La primul punct al ordinei de zi  a avut loc �Informarea asupra
modului de desfăşurare a programului de privatizare pentru unităţile aflate în
competenţa Ministerului Turismului�.

Domnul secretar de stat Alin Burcea a prezentat programul de
privatizare al Ministerului Turismului. Domnul Burcea a  prezentat Comisiei, de
asemenea, problematica cu privire la Fondul special pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului. In prezent, contribuabilii la Fondul special pentru
promovarea şi dezvoltarea turismului, plătesc o suprataxă de 22%, compusă din
3% - pentru fond şi 19% pentru TVA.

Domnul Alin Burcea a spus că desfiinţarea acestei taxe este
benefică pentru agenţii economici şi agenţiile din turism. Domnul deputat
Ruşanu a afirmat că în viitor va iniţia o propunere legislativă prin care să se
solicite desfiinţarea acestei taxe de 3%.

Domnii deputaţi Iuliu Vida, Sersea Nicolae, Popa Cornel, Marin
Gheorghe, Rădulescu Emil au dorit explicaţii şi clarificări, din partea
reprezentantului Ministerului Turismului cu privire la următoarele probleme:
valoarea încasărilor din privatizare; existenţa unor probleme între BTT şi
minister; situaţia staţiunilor balneo-climaterice; strategia ministerului cu privire
la atragerea de noi investitori. Domnul secretar de stat Alin Burcea a făcut
precizarea că, programul de  privatizare al Ministerului Turismului a demarat
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efectiv în luna iulie 2001, după adoptarea legislaţiei specifice de privatizare în
turism. Pentru cele 9 societăţi comerciale la care s-au încheiat contractele de
vânzare-cumpărare de acţiuni, valoarea de vânzare este de peste 123 miliarde
lei, faţă de capitalul social de peste 58 miliarde lei. Domnul Alin Burcea a
declarat că, în prezent, toţi investitorii sunt preocupaţi în a face achiziţii de
active turistice deja existente, dar speră ca după terminarea privatizării să apară
investitori dornici în a construi noi hoteluri. In viitor va exista un program prin
care ministerul va sprijini staţiunile balneo-climaterice, prin trimiterea masivă
de turişti în aceste staţiuni.

 La  al doilea punct al ordinei de zi  a avut loc �Informarea privind
situaţia privatizării Societăţii Comerciale SOVATA S.A.� prezentată de
Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

Domnul secretar de stat Iacob Zelenco a prezentat situaţia
privatizării Societăţii Comerciale SOVATA S.A. Domnul Zelenco a precizat că,
pe parcursul privatizării acestei societăţi, APAPS a urmărit punerea în aplicare a
principiilor cuprinse în Legea nr. 99/1999, privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, care modifică şi completează OUG nr.
88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale. Contractul de privatizare a
vizat 962.856 acţiuni, reprezentând 82,170% din capitalul social.

Al treilea punct al ordinei de zi l-a constituit propunerea
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Din  cauza lipsei reprezentantului Ministerului Justiţiei, dezbaterea
acestei propuneri legislative s-a amânat pentru o dată ulterioară.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar
PDSR � Cazan Leonard, Popescu Ioan Dan şi Puwak Hildegard.

          
PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar:

Alina Hodivoianu
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