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Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de 24, 25  şi 26 septembrie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
Marţi, 24 septembrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului  nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului (PL 321/20.06.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului  nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a
Societăţii Comerciale �Şantierul Naval� S.A. Constanţa (PL 412/03.09.2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 415/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor
privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii  (PL 151/17.06.2002).

4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 25 septembrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele măsuri
pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic �Sidex� S.A. Galaţi (PL
557/03.10.2001).

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.127/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.119/2001 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic �Sidex� S.A. Galaţi (PL
606/23.10.2001).

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului  nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului  nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale
Combinatul Siderurgic �Sidex� S.A. Galaţi (PL 408/31.08.2002).

4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului  nr.38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului (PL 321/20.06.2002).

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 (PL 394/03.09.2002).

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei
Guvernului  nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare  (PL 3724/2001/2002).

7. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
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Joi, 26 septembrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi
Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109),
semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001 (PL 458/23.09.2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 24 septembrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu. 
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Finanţelor

Publice: domnul Gheorghe Oană � secretar de stat şi doamna Lucica Diaconescu �şef serviciu,
din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: domnul Tudor
Florescu - secretar de stat, doamna Eugenia Popescu � director general adjunct şi domnul
Gheorghe Naumof - director general adjunct, din partea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Bancare: domnul Ionel Bănculescu � preşedinte, din partea Autorităţii pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului: domnul Iacob Zelenco � secretar de stat,
din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: doamna Cristina Stroe � inspector de
specialitate şi domnul Cristian Chiorean � consilier, din partea Agenţiei Domeniilor Statului:
domnul Cătălin Sandu � director şi din partea S.C. Horticola S.A. : domnul Costin Ionescu �
director general.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.38/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Datorită lipsei iniţiatorului, în unanimitate, s-a aprobat amânarea dezbaterii acestui
proiect de lege pentru data de 25 septembrie a.c.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.72/2002 privind unele măsuri pentru
finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale �Şantierul Naval� S.A. Constanţa.

La acest punct al ordinei de zi, în conformitate cu art. 48 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, au participat din partea grupului parlamentar PSD: doamna Naum Liana, în locul
domnului deputat Leonard Cazan şi domnul Daraban Viorel, în locul doamnei deputat
Hildegard Puwak.

Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii
Comerciale �Şantierul Naval� � S.A. Constanţa, având ca obiect principal:

- conversia în acţiuni a creanţelor bugetare ale instituţiei publice implicate şi ale
instituţiilor bugetare asupra societăţii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii, fonduri
speciale şi alte venituri bugetare calculate până la data finalizării privatizării, precum şi
cele reprezentând creanţe proprii şi cele provenite din credite bugetare gestionate de
instituţia publică implicată, calculate până la data finalizării privatizării;

- conversia în acţiuni a creanţelor deţinute de către A.V.A.B. asupra societăţii.
Stingerea debitelor societăţii, exigibile la data finalizării, către furnizorii de utilităţi
prevăzuţi în ordonanţă, cu respectarea unor reguli şi anume faptul că totalul debitelor, cu
excepţia taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditori şi a penalităţilor de întârziere
aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în acţiuni, iar taxa pe valoarea
adăugată colectată, aferentă acestor debite şi nerecuperată de creditori, se anulează la data
finalizării privatizării;
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- mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului de
a prelua toate acţiunile astfel rezultate din conversiile de mai sus şi de a le vinde
Investitorului la preţul pe acţiune stabilit prin Contractul de vânzare-cumpărare acţiuni,
semnat la data de 12.04.2002, cu plata preţului în rate, prin Act Adiţional la acest Contract.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, în unanimitate, cu amendamente.

La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 415/2001 privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului  nr.297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii.

La solicitarea iniţiatorului acestei propuneri legislative, domnul Francisc Pecsi, şi în
corelare cu punctul de vedere al guvernului, membrii comisiei au aprobat, în unanimitate,
amânarea dezbaterii acesei iniţiative. Indată ce va apare un  proiect de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 133/1999, din partea Ministerului pentru Intreprinderile
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, conform programului de guvernare, acesta va fi discutat în
comun cu propunerea legislativă a domnilor Iuliu Vida şi Francisc Pecsi.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan
Dan, Puwak Hildegard Carola, Amalia Bălăşoiu şi Cazan Leonard, grup parlamentar UDMR �
Iuliu Vida (delegaţie).

Miercuri, 25 septembrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi de

domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Justiţiei:

domnul Alexe Costache Ivanov � secretar de stat şi domnul Ioan Chiper � consilier, din partea
Ministerului Finanţelor Publice:  domnul Moise Popescu � director general şi doamna
Camelia Dobroteanu � director general adjunct şi din partea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării: domnul Ion Constantinescu- consilier.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a adus la cunoştinţa membrilor comisiei
scrisoarea primită din partea domnului ministru Ovidiu Muşetescu prin care sunt prezentate
motivele pentru care nu poate participa la lucrările comisiei şi solicită reprogramarea
discutării proiectelor de lege de la primele trei puncte de pe ordinea de zi, pentru o şedinţă
viitoare.

În unanimitate a fost aprobată amânarea dezbaterii acestor proiecte de lege într-o
şedinţă viitoare.

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.38/2002 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru politică economică,
reformă şi privatizare şi juridică, de disciplină şi imunităţi, din cadrul Camerei Deputaţilor.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a arătat că, prin promovarea acestei iniţiative
legislative se urmăreşte eliminarea confuziilor şi deficienţelor sesizate în practică precum şi
introducerea unor soluţii mai eficiente pentru derularea cu celeritate a procedurii, unul dintre
obiectivele principale ale intervenţiei legislative constituindu-l realizarea unui echilibru
sensibil între protejarea intereselor creditorilor şi încurajarea reorganizării activităţii
debitorilor, de care beneficiază şi o parte dintre angajaţii acestuia.
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Domnii deputaţi au dorit să ştie de ce uniunile naţionale ale cooperativelor de consum
şi meşteşugăreşti efectuează acte de comerţ.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a precizat că uniunile naţionale ale cooperativelor
de consum şi meşteşugăreşti, conform statutului, nu sunt comercianţi, şi ca atare, nu pot
încheia acte de comerţ aşa cum o fac asociaţiile judeţene, care sunt comercianţi.

În unanimitate, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente (3 amendamente
admise ale comisiei şi 1 amendament respins al domnului deputat Emil Rădulescu).

La punctul 5 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2002.

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din
Camera Deputaţilor şi Comisiile economică şi pentru privatizare din Senat au fost sesizate,
spre dezbatere şi avizare cu acest proiect de lege.

Membrii Comisiei economice din Senat au avizat favorabil, în forma prezentată,
această iniţiativă legislativă în şedinţa din data de 28 august a.c., întocmind avizul cu nr. 347,
care a fost transmis comisiilor sesizate în fond cu acest proiect de lege.

Membrii Comisiei pentru privatizare din Senat vor dezbate proiectul de lege într-o
şedinţă viitoare, urmând să întocmească avizul acestei iniţiative legislative.

Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către
reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, care a arătat necesitate aprobării proiectului de
lege.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a precizat faptul că din reducerile de
cheltuieli operate au rezultat economii în sumă de 5.369,8 miliarde lei, care s-au prevăzut,
conform ordonanţei, a fi distribuite pe ministere şi agenţii.

În urma dezbaterii, cu 24 voturi pentru, 3 voturi contra şi 0 abţineri, comisia a aprobat
favorabil, acest proiect de lege, în forma prezentată.

La punctul 6 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru completarea Ordonanţei Guvernului  nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi
finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare.

Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din data de 9 septembrie 2002.
Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către

reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Motivaţia respingerii o constituie faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 a fost

abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, publicată în Monitorul Oficial nr. 643/30.08.2002.

În urma dezbaterilor, în unanimitate, comisia a avizeazat proiectul de lege, în forma
adoptată de Senat.

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

Joi, 26 septembrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Integrării

Europene: doamna Maria Crivineanu � secretar de stat, domnul Andrei Popescu- secretar de
stat şi domnul Răzvan Cotovelea - director.
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.51/2002 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la
Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie
2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17.09.2002.
Reprezentanta Ministerului Integrării Europene a precizat că Memorandumul de

finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional
PHARE 2001 prevede acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 248,89
milioane euro, în vederea sprijinirii României pentru îndeplinirea criteriilor politice şi
economice de aderare la UE, pentru întărirea capacităţii administrative, îndeplinirea
obligaţiilor care decurg din preluarea acquis-ului comunitar şi coeziunea economică şi socială.

Domnii deputaţi au dorit să ştie ce valori s-au derulat din aceste programe până acum.
Reprezentanta Ministerului Integrării Europene a spus că încă nu s-a început derularea

efectivă a memorandumului, în prezent acesta fiind în faza de contractare ce va continua până
în anul 2003.

În unanimitate s-a avizat acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Popescu Ioan

Dan, Puwak Hildegard Carola, Amalia Bălăşoiu şi Cazan Leonard.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                                   SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu

.


