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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 3 şi 4 iunie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 3 iunie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea lit. b) a

alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 4 iunie 2003
1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 
Marţi, 3 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe

Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului Dezvoltării şi

Prognozei: domnul  Gheorghe Ţiplica - secretar de stat. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat proiectul de lege
membrilor comisiei, subliniind faptul că importurile scutite de taxe vamale, prin zonele
defavorizate, împiedică libera concurenţă, distorsionează şi frânează dezvoltarea pieţei
zahărului, fiind incompatibile cu măsurile propuse în cadrul Programului Strategic de
Revitalizare a Sectorului de Zahăr, adoptat de Guvernul României în septembrie 2001, care
stabilesc cadrul de redresare a producţiei de zahăr cultivată în România.  

Domnii deputaţi au dorit să ştie: 1) dacă prin facilităţile acordate în zonele
defavorizate nu se crează pentru producătorii din celelalte zone un dezavantaj; 2) ce înseamnă
această scutire pentru Ministerul Finanţelor Publice; 3) dacă prin aceste scutiri sunt afectaţi şi
producătorii autohtoni de zahăr sau, din contră, producţia de zahăr autohtonă este complet
absorbită de piaţa românească, neexistând stocuri de zahăr nevândute; 4) dacă nu se crează o
inechitate în ceea ce priveşte producătorii autohtoni  de zahăr care folosesc materie primă de
import supusă taxelor vamale în raport cu importatorii de zahăr, sub forma produsului finit,
exceptat de la plata taxelor vamale.

Datorită faptului că la aceste întrebări  erau în măsură să răspundă iniţiatorii
proiectului, respectiv, reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ai
Ministerului Finanţelor Publice, care nu au participat la lucrări, domnul vicepreşedinte
Gheorghe Marin a fost de părere că proiectul de lege ar trebui amânat.
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Domnul deputat Mihai Tudose propus amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative
legislative.

Domnii deputaţi: Emil Rădulescu, Nicolae Enescu, Ştefan Giuglea, Nicu Spiridon,
Cornel Popa şi Nicolae Sersea au fost de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Mihai
Tudose.

Cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost aprobată propunerea domnului deputat
Mihai Tudose, de amânare a dezbaterilor asupra proiectului de lege.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PNL : Dan Radu
Ruşanu şi grup parlamentar PSD : Gheorghe Romeo Leonard Cazan, Lucia Cornelia
Lepădatu,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

Miercuri, 4 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului Finanţelor

Publice: doamna Aura Gereanu - director general şi domnul Marius Dinescu - consilier. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea proiectului de Lege pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat proiectul de lege arătând
necesitatea aprobării acestuia.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma prezentată de iniţiator.  
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat : grup parlamentar PSD : Gheorghe

Romeo Leonard Cazan, Lucia Cornelia Lepădatu,  Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola
Puwak.

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                      SECRETAR,                                                
                           Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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