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Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de  25, 26  şi  27  februarie 2003

 
Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea:
Marţi 25 februarie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea art.2 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către
România a Convenţiei – cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a
colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980.

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei

 Miercuri  26 februarie 2003
1. Informare asupra activităţii desfăşurate de SIF Moldova – S.A.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” - S.A.

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă,  a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2002 pentru
modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” - S.A.

 4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Joi 27 februarie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea

Acordului între România şi Bosnia şi Herţegovina privind comerţul şi colaborarea
economică, semnat la Bucureşti, la 14 mai 2002.

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
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Marţi 25 februarie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu

şi de domnul vicepreşedinte Octavian Purceld.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Administraţiei Publice: domnul Florin Tiberius Tănase––director general.
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea

proiectului de Lege privind modificarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei – cadru
europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor
teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 februarie 2003.
Reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice  a spus că, Convenţia-

cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau
autorităţilor teritoriale a fost adoptată de Consiliul Europei la Conferinţa de la
Madrid, la data de 21 mai 1980, în scopul de a încuraja şi de a facilita încheierea
de acorduri transfrontaliere între colectivităţile sau autorităţile teritoriale locale, în
limitele competenţelor acestora. In continuare, reprezentantul Ministerului
Administraţiei Publice a explicat ambiguităţile a două texte din Convenţia-cadru
europeană care au fost rezolvate prin acest proiect de lege, propunând membrilor
comisiei aprobarea iniţiativei legislative.

In unanimitate a fost aprobat 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 şi Cazan Leonard.  
                
Miercuri, 26 februarie 2003
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

Finanţelor Publice: doamna Gica Roşu– director general adjunct şi domnul
Ştefan Petrescu– director general , din partea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului: domnul Claudiu Seucan– secretar de stat,
din partea Departamentului de Comerţ Exterior: domnul Adrian Mitu - subsecretar
de stat.

In unanimitate s-a aprobat suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de Lege
pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale
Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a
lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi pentru noi concesii reciproce
în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie
2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o
parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.
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La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea asupra activităţii
desfăşurate de SIF Moldova – S.A. Prin scrisoarea nr. 712/21.02.2003 SIF
Moldova solicită reprogramarea informării asupra activităţii desfăşurate datorită
faptului că, în această perioadă, Curtea de Conturi verifică instituţia şi în acest
context nu este posibilă prezentarea unui material complet membrilor comisiei. De
asemenea, un alt motiv pentru care se solicită reprogramarea este şi faptul că, în
această perioadă este în curs de finalizare Raportul de activitate pentru anul 2002
ce trebuie pus la dispoziţia acţionarilor cu ocazia Adunării generale a acţionarilor
SIF Moldova, şi care cuprinde majoritatea aspectelor ce trebuie prezentate spre
informare membrilor comisiei.

La punctele 2 şi 3 ale ordinei de zi au fost înscrise pentru  dezbatere şi
avizare în fond, în procedură de urgenţă, proiectele de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru
relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul Siderurgic Reşiţa” -
S.A., şi, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2002 pentru
modificarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.172/2001 privind
unele măsuri pentru relansarea economică a societăţii comerciale “Combinatul
Siderurgic Reşiţa” - S.A.

Reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului a cerut membrilor comisiei amânarea dezbaterilor celor
două proiecte de lege datorită faptului că, în prezent există pe rol procesul intentat
statului român – reprezentat de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului, de către firma Noble Ventures INC, SUA. In acest caz,
până la finalizarea procesului instituţia de privatizare consideră că trebuie amânate
proiectelor de lege pentru a nu apărea diferenţieri între prevederile acestora şi
hotărârea definitivă pe care o va pronunţa instanţa de judecată internaţională.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnii deputaţi: Dan Radu Ruşanu,
Octavian Purceld, Marin Gheorghe, Cornelia Lepădatu, Iuliu Vida, Emil
Rădulescu, Eugen Arnăutu şi Nicolae Sersea. 

Domnul deputat Eugen Arnăutu a propus ca, în momentul în care
reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului va veni în faţa comisiei pentru a susţine cele două proiecte de lege să
prezinte membrilor comisiei şi o situaţie care să cuprindă următoarele aspecte:

1. numărul proceselor pe care le-a avut instituţia până în prezent, cu privire
la contractele de privatizare;

2. ce măsuri au fost luate pentru a sancţiona persoanele vinovate în cazul
contractelor de privatizare care s-au aflat în litigiu şi pentru care
instituţia a pierdut procesul.

In unanimitate s-a aprobat propunerea domnului deputat Eugen Arnăutu.
Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a făcut precizarea că, această

situaţie să fie sub forma unei informări scrise.
Cu 21 voturi pentru şi 6 împotrivă s-a hotărât amânarea dezbaterilor

proiectelor de lege.
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La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind
adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între
România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora,
pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părţi
pentru noi concesii reciproce în domeniul comerţului cu produse agricole, semnat
la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o
asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre
ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.

Reprezentantul Departamentului de Comerţ Exterior a spus că negocierile
propriu-zise s-au desfăşurat în baza articolului 21.5 al Acordului European care
prevede posibilitatea acordării de noi concesii în comerţul agricol bilateral, pe o
bază armonioasă, ordonată, produs cu produs şi a propus aprobarea iniţiativei
legislative, în forma adoptată de Senat.

In unanimitate a fost aprobat 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, Mihai Tudose şi Cazan Leonard.

Joi, 27 februarie 2003
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu.

  A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea
Departamentului de Comerţ Exterior: domnul Adrian Mitu - subsecretar de stat.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în
fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Bosnia şi
Herţegovina privind comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti, la 14
mai 2002.

Reprezentantul Departamentului de Comerţ Exterior a spus că prin
semnarea acestui Acord s-a creat cadrul juridic bilateral pentru dezvoltarea
schimburilor comerciale şi totodată conduce şi la finalizarea acordurilor
comerciale cu toate republicile din fosta Iugoslavie şi a propus membrilor comsiei
aprobarea iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

In unanimitate a fost aprobat 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, Mihai Tudose şi Cazan Leonard.

        PREŞEDINTE,
     Dan Radu Ruşanu  
                                                     SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu
Expert parlamentar
Alina Hodivoianu
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