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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 23 - 24.05.2001

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 � 24 mai 2001, avînd în
dezbatere următoarele puncte:

Miercuri - 23.05.2001

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul
acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de
tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat,
cu plata în produse (sesizare în fond � PL 653/2001)

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998, republicată în temeiul
art. IV din Legea nr.141/1999, privind reglementarea regimului silvic
şi administrarea fondului forestier naţional

     (sesizare în fond - PL 294/2001)
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor
pentru pagubele generate de produsele defectuoase (avizare � PL
271/2001)

Joi – 24.05.2001

1. Analiza strategiei de privatizare a societăţilor comerciale de către
Agenţia Domeniilor Statului;

2. Analiza situaţiei privind societăţile comerciale privatizate, în curs de
privatizare şi neprivatizate;

3. Analiza situaţiei societăţilor privatizate care nu au achitat plata
acţiunilor la termen;

4. Analiza situaţiei privind încasarea redevenţei.
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Miercuri - 23.05.2001

La şedinţă au participat ca invitaţi:
•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
•  Domnul Gheorghe Predilă � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor;
•  Domnul Andrei Ion � Director general al Agenţiei Domeniilor Statului;
•  Domnul Tudorel Baltă � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Adrian Popa � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor

La şedinţă au  fost prezenţi 33 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei.

În urma dezbaterilor purtate asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de
stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine,
maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse, Comisia a
hotărât, în unanimitate, respingerea acestuia.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.96/1998, republicată în temeiul art. IV din Legea nr.141/1999,
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier
naţional a fost respinsă, deoarece prevederile sunt cuprinse deja în propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
96/1998, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional,
dezbătută şi adoptată de plenul Camerei Deputaţilor.

Respingerea acestei propuneri legislative s-a votat cu majoritate de
voturi,  două voturi împotrivă.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele
generate de produsele defectuoase a primit aviz favorabil.

Domnul preşedinte Ilie Neacşu a propus întocmirea unui raport înlocuitor
al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri
aflate permanent sub luciu de apă. Comisia a votat în unanimitate întocmirea
acestui raport suplimentar.

Joi – 24.05.2001

La şedinţă au participat ca invitaţi:
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•  Domnul Ovidiu Natea � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;

•  Domnul Gheorghe Predilă � Secretar de stat în Ministerului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor;

•  Domnul Andrei Ion � Director general al Agenţiei Domeniilor Statului;
•  Domnul Tudorel Baltă � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor
•  Domnul Adrian Popa � Şef serviciu în Ministerul Agriculturii,

Alimentaţiei şi Pădurilor

La şedinţă au  fost prezenţi 33 deputaţi.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ilie Neacşu,

preşedintele Comisiei.
Domnul Andrei Ion, director general al Agenţiei Domeniilor Statului, a

făcut o scurtă prezentare asupra stadiului privatizării societăţilor comerciale şi a
ţinut să sublinieze, pe această cale, dificultăţile întâmpinate în cadrul acestui
proces. Până în prezent s-au privatizat 113 societăţi comerciale, au fost
concesionate 607 societăţi comerciale şi 147 societăţi comerciale sunt în
lichidări judiciare, unele cu sentinţă definitivă.

Pentru accelerarea procesului de privatizare, Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor propune o soluţie mult mai rapidă: scoaterea pe piaţa
de capital a acestor societăţi comerciale prin intermediul Societăţilor de Valori
Mobiliare (S.V.M.). Agenţia Domeniilor Satului va interveni în două direcţii: în
ceea ce priveşte preţul pe acţiune şi respectarea clauzelor din contractul de
concesiune.

Toate aceste precizări se vor regăsi în detaliu în normele metodologice de
aplicare a Legii privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

La întrebarea domnului preşedinte Ilie Neacşu dacă această lege este
acoperitoare, domnul director general Andrei Ion a răspuns că în mare parte este
acoperitoare, iar pentru situaţiile de excepţie se va promova un proiect de
Ordonanţă de Urgenţă care să cuprindă aceste disfuncţionalităţi.

În urma prezentării făcute de domnul director general Andrei Ion, au luat
cuvântul următorii domni deputaţi:

- Atilla Kelemen (UDMR) a propus urgentarea rezolvării problemei
funciare.

- Mircea Toader (PD) a solicitat următoarele precizări: cum se stabileşte
valoarea acţiunii scoasă pe piaţa de capital; câte IAS-uri s-au privatizat din
ianuarie 2001 până în prezent; ce se întâmplă cu persoanele care au făcut oferte
de privatizare până în ianuarie 2001. De asemenea a propus ca plata redevenţei
să se realizeze prin produse, de exemplu cereale, care apoi să fie valorificate.

- Zoltan Kovacs (UDMR) a propus ca Legea 1/2000 să se pună în
practică în paralel cu privatizarea IAS-urilor.
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- Marian Ianculescu (PDSR) a propus sistarea temporară a retrocedării
terenurilor, conform Legii 1/2000, până la amendarea acesteia.

- Ştefan Ion (PDSR) a solicitat un răspuns cu privire la privatizările
controversate realizate în 2000.

- Gheorghe Pribeanu (PRM) a întrebat dacă în cazul privatizării IAS-
urilor există un contract cadru pentru ca pământul că fie explotat integral.

- Ion Mocioacă (PDSR) a evidenţiat carenţele în organizarea bazei de
date privind privatizarea societăţilor comerciale şi de asemenea a criticat
inexistenţa unui contract cadru pentru concesionarea sau arendarea terenurilor
agricole.

- Dan Grigore Rasovan (PDSR) a atras atenţia asupra riscului la care este
supus Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în cazul majorării
capitalului social al societăţilor comerciale cu datorii deoarece bugetul de stat
nu poate suporta această povară.De asemenea a propus concesionarea parţială,
doar a terenului din cadrul unei societăţi comerciale.

- Marinache Vişinescu (PRM) a solicitat un termen din partea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor privind privatizarea IAS-
urilor. De asemenea a subliniat necesitatea existenţei unei legi a exploaţiilor
agricole şi a propus rezilierea contractelor în situaţia neachitării redevenţelor.

- Ioan Bîldea (PRM) a întrebat dacă următoarea lege a privatizării
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului conţine un contract cadru cu condiţii ferme care trebuiesc îndeplinite de
cumpărător.

- Victor Neagu (PDSR) a solicitat urgentarea privatăzării societăţilor
comerciale, precum şi precizări privind metodologia de privatizare a societăţilor
comerciale.

În încheiere, domnul director general Andrei a dat lămuriri asupra
problemelor ridicate de domnii deputaţi:

- privatizarea societăţilor comerciale se va face în urma unor analize
amănunţite;

-conform legii privatizării societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în termen de 90 zile se va realiza
inventarierea terenurilor agricole;

- datoriile societăţilor comerciale se vor recupera de pe piaţa de capital;
- se vor încheia acte adiţionale care să prevadă modalitatea de recuperare

a redevenţei;
- se preconizează ca până în toamnă să se finalizeze toată legislaţia

necesară scoaterii pe piaţa de capital a acţiunilor;
- din cele 113 societăţi comerciale privatizate până în prezent, 102 au fost

privatizate până la 31 decembrie 2000, 11 până în martie 2001, fiind în curs de
privatizare încă 28 societăţi comerciale;

- s-au verificat 80 dintre dosarele de privatizare, 13 dintre ele
înaintându-se Parchetului pentru cercetări.
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În încheierea şedinţei Comisiei, domnul preşedinte Ilie Neacşu a precizat
următoarele:

- majoritatea dificultăţilor legate de privatizarea IAS-urilor sunt datorate
ambiguităţii Legii 1/2000;

- este convins că în teritoriu există structuri care pot furniza date cu
privire la situaţia terenurilor agricole;

- apreciază tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa de capital ca fiind cea mai
transparentă metodă.

                 PREŞEDINTE,       SECRETAR,

       Ilie NEACŞU      Victor NEAGU


	Bucuresti, 24.05.2001

