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Marţi 14 mai 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
 1. Dezbaterea și avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. ( PL
233/09.05.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în  procedură de urgenţă, a proiectului   de Lege
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.( PL
225/29.04.2002).

1. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, domnul Marian Săniuţă -
consilier de stat din aparatul de lucru al Primului  Ministru, domnul Gheorghe Ţiplică -
secretar de stat şi domnul Florin Bonciu � director general din partea Ministerului Dezvoltării
şi Prognozei, domnul Adrian Miţu - subsecretar de stat din partea Ministerului  Afacerilor
Externe şi domnul Alexandru Matei � consilier al viceguvernatorului B.N.R.

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

La primul punct al ordinei de zi a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
83/1998 privind procedura falimentului băncilor.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au acordat aviz favorabil  acestui
proiect de lege.

Domnul consilier Alexandru Matei a prezentat necesitatea amendării Legii nr. 83/1998
privind procedura falimentului băncilor, care este determinată, în principal, de următoarele
cerinţe:

- armonizarea legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene, prin preluarea
principalelor prevederi din Directiva nr.2001/24/EC privind reorganizarea şi
falimentul instituţiilor de credit şi din Directiva nr.98/26/EC privind finalitatea
decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a valorilor mobiliare;   

- reglementarea cadrului legal privind falimentul organizaţiilor cooperatiste de
credit;

- sporirea rolului Băncii Naţionale a României ca autoritate de supraveghere a
sistemului bancar;

- stabilirea mai precisă a principalelor atribuţii ale lichidatorului;
- revederea priorităţilor la plata creanţelor asupra unei instituţii de credit în faliment;
- modificarea remuneraţiei lichidatorului la 3% din sumele rezultate din operaţiunile

de lichidare faţă de 10% în prezent.
Membrii Comisiei au solicitat informaţii referitoare la Fondul de garantare.
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În urma dezbaterilor, s-a făcut propunerea de avizare a acestui proiect de lege în forma
adoptată de Senat în şedinţa din 29 aprilie 2002, care a fost votată în unanimitate de către
membrii Comisiei.
  La punctul 2 al ordinei de zi, proiectul   de Lege  privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine a fost prezentat de domnul Gheorghe
Ţiplică -  secretar de stat din Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.

Acesta a arătat că, în scopul promovării capitalului străin în economia românească, prin
intermediul unei instituţii specializate, se propune înfiinţarea Agenţiei Române pentru
Investiţii Străine, care îşi va desfăşura activitatea în subordinea Guvernului.

S-a menţionat că înfiinţarea unei instituţii specializate urmăreşte armonizarea şi
organizarea eficientă a activităţilor de promovare şi de atragere de investiţii directe în
România într-un sistem unitar, care să permită, atât creşterea volumului capitalului străin
atras, cât şi valorificarea experienţei dobândite de instituţiile care au avut până în prezent
responsabilităţi în acest domeniu.
 De asemenea, au fost prezentate atribuţiile Agenţiei Române pentru Investiţii Străine.
         În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege şi a
amendamentelor prezentate.
         Ca urmare a dezbaterilor, prin votul membrilor Comisiei s-au adoptat 5 amendamente şi
s-au respins 5 amendamente.

Supus la vot, proiectul   de Lege  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Române pentru Investiţii Străine a fost admis, în unanimitate, cu amendamentele
aprobate.

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

Miercuri 15 mai 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege  privind unele măsuri pentru

întărirea disciplinei contractuale. (PL 150/25.03.2002).
           2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în  procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane
fizice.(PL195/18.04.2002)

2. Alte probleme curente ale  activităţii Comisiei.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului

Dezvoltării şi Prognozei,  domnul Gheorghe Ţiplică -  secretar de stat; din partea Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco � secretar
de stat, doamna Ica Lăpuşan � director, doamna Adriana Bârzan � consilier, doamna Aida
Sandulache şi domnul Răzvan Iorga Balatu � consilieri juridici.

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

La primul punct al ordinei de zi a avut loc dezbaterea proiectului de Lege  privind
unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
           Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil proiectului de lege.

Comisia a primit avize din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, a Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.

  Domnul Gheorghe Ţiplică -  secretar de stat din Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a
prezentat acest proiect de Lege, care propune soluţii pentru eliminarea distorsiunilor apărute
în mediul de afaceri ca urmare a nerespectării voite a obligaţiilor contractuale, a neplăţii la
termen a sumelor datorate şi a utilizării de mijloace de plată false sau fără acoperire.

De asemenea, au fost introduse reglementări pentru armonizarea cu prevederile
Directivei nr.2000/35/EEC  a Parlamentului European din data de 29 iunie 2000.
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   Prin prezentul proiect de lege se stabilesc raporturile contractuale între părţile
contractante, indiferent de forma de  proprietate, urmărindu-se efectuarea plăţilor la data
scadenţei şi stabilirea penalităţilor în cazul nerespectării acestei obligaţii, includerea
obligatorie în contract a condiţiilor de livrare a bunurilor, a modalităţilor de plată şi de
garantare a plăţii preţului, a instrumentelor de plată şi a clauzelor de consolidare a preţului în
condiţiile acoperirii inflaţiei şi devalorizării, a riscului contractual, precum şi a modului de
soluţionare a eventualelor litigii apărute în legătură cu executarea şi derularea contractului.

După prezentarea generală, s-a trecut la dezbaterea pe articole a prevederilor
proiectului de Lege şi a amendamentelor depuse.

Prin vot au fost aprobate 18 amendamente şi au fost respinse alte 3 amendamente.
În urma dezbaterilor şi a votului membrilor Comisiei, proiectul de Lege  privind unele

măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale a fost admis, în unanimitate, cu
amendamentele aprobate.

Referitor la al doilea punct al ordinei de zi, membrii  Comisiei au votat amănarea
dezbaterii proiectului de Lege  privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice
de către persoane fizice până la finalizarea dezbaterilor în Comisia pentru industrii şi servicii.

Propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe Marin de a se înscrie suplimentar în
ordinea de zi continuarea dezbaterilor pe fond la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor
asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale a fost aprobată prin vot.

S-a trecut la dezbaterea pe articole a prevederilor proiectului de Lege şi a
amendamentelor depuse, votându-se în continuare,  de la articolul 18 până la articolul 29,
inclusiv.

Având în vedere că în timpul afectat dezbaterilor, nu au putut fi parcurse decât o parte
din articolele acestei ordonanţe datorită complexităţii problemelor şi a numărului mare de
amendamente prezentate, membrii Comisiei au aprobat prin vot continuarea discuţiilor în
şedinţele următoare.

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

                     PREŞEDINTE,
                 Dan Radu Ruşanu

                                                                SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar

   Olga Tutoveanu
.


	1. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor. ( PL 233/09.05.2002).

