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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/69/15.02.2001

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei

din data de 14.02.2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi  25 deputaţi şi 6 absenţi.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Dan Radu Ruşanu,

preşedintele Comisiei.
Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă şi aprobată de către

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, a fost următoarea:
   1. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă,  a

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole în vederea privatizării.

           2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă,   a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de
privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei.

           3. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă,  a
proiectului de Lege pentru 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.

         4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului.

         5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin
schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind
proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25
milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru
ratificarea acestui Acord.
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                        6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare
instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA,
semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.

          7. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Supusă la vot ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate.
Pentru susţinerea proiectelor de legi înscrise pe ordinea de zi s-au

prezentat:
a) din partea Băncii Naţionale a României

– viceguvernator CRISTIAN POPA
– director – NICULAE CINTEZA
– director – ION DUMITRESCU

b) din partea Băncii Agricole
- director – MUREŞAN GHEORGHE

c) din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei

- director general – NECŞULESCU CONSTANTIN

d) din partea Ministerului Finanţelor
- secretar de stat – OANA GHEORGHE
- director – MIOARA IONESCU

e) din partea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţiei

- dna ministru – SILVIA CIORNEI
- secretar de stat – ION TABAN

           La punctul 1 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii pentru avizare
simplă, proiectul de Lege aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole în vederea privatizării.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – preşedintele comisiei, a
precizat că, deşi Comisia noastră nu a transmis avizul acestui proiect de lege
către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – sesizată în fond – totuşi aceasta a
supus dezbaterii şi a aprobat acest proiect.

Domnul deputat Vida Iuliu – a subliniat că, în această situaţie,
comisia trebuie să aprobe proiectul şi să transmită avizul fără amendamente.

S-a dat cuvântul viceguvernatorului Cristian Popa care a prezentat
obiectul Ordonanţei de urgenţă nr. 210/2000 – subliniind prevederea referitoare
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la posibilitatea transferului de active imobiliare de la Banca Agricolă către alte
instituţii ale statului, degrevând astfel banca de o serie de active neproductive.

Domnul deputat Marcu Gheorghe– a solicitat reprezentanţilor
Băncii Naţionale a României, informaţii referitoare la:
                             - capitalul social al Băncii Agricole

- dacă există acordul celorlalţi acţionari ai băncii pentru
majorarea capitalului social

- care este preţul unei acţiuni
- cât se obţine în urma privatizării băncii.

         Domnul deputat Napoleon Pop–a întrebat pe reprezentanţii
iniţiatorului dacă s-a făcut transferul activelor de la Banca Agricolă.

Domnul viceguvernator Cristian Popa- a răspuns celor doi deputaţi,
dând lămuriri detaliate asupra aspectelor puse în discuţie şi subliniind faptul că
Banca Agricolă a avut mereu un dezechilibru între active şi pasive.

Ori, dacă se procedează la eliminarea activelor care nu produc
venituri, banca va putea să se redreseze şi să devină atractivă pentru privatizare.

Domnul deputat Pecsi Francisc–a întrebat reprezentanţii BNR ŞI
BA de ce nu s-a procedat în conformitate cu prevederile Legii falimentului şi de
ce trebuie să se facă infuzie de capital de către stat în Banca Agricolă.

Domnul viceguvernator Cristian Popa- a răspuns că în general,
activele băncii nu se pot valorifica la valoarea lor contabilă, iar banca este
importantă pentru piaţa românească, falimentul putând duce la slăbirea
sistemului bancar şi la o neîncredere a populaţiei în băncile cu capital de stat.
De aceea, există un interes al statului de a interveni şi de a susţine banca pentru
privatizare, pentru ca efortul statului să fie cât mai mic, iar noii acţionari să
ducă banca spre profit.

Domnul director Mureşan Gheorghe- de la Banca Agricolă –
solicită Comisiei să avizeze Ordonanţa de urgenţă în forma adoptată de Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, deoarece aplicându-se prevederile acestei
Ordonanţe, banca va putea să devină mult mai tentantă. In prezent, portofoliul
de credite al bănci s-a restrâns foarte mult, de doi ani aceasta nu a mai acordat
nici un credit. De asemenea, există, perspective certe ca banca să fie privatizată
până la data de 31 martie 2001.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – preşedintele comisiei,
precizează că, având în vedere avizul Comisiei sesizate în fond şi perspectiva ca
banca să fie privatizată până la 31 martie 2001, trebuie să se dea avizul în forma
propusă de iniţiator.

Domnul deputat Pecsi Francisc– propune să se dea avizul pe
proiectul de Lege în dezbatere condiţionat de privatizarea până la 31 martie
2001 a Băncii Agricole.

Se supune la vot această propunere, care este votată cu
unanimitate.
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La punctul 2 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii pentru avizare
simplă, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a
societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei.

S-a dat cuvântul reprezentantului MLPTL – domnul director
general NECŞULESCU CONSTANTIN, care a prezentat scopul iniţierii acestei
ordonanţe, respectiv trecerea unui număr de 8 societăţi comerciale desprinse din
Regia Autonomă “Administrarea Naţională a Drumurilor” în subordinea
MLPTL, în vederea accelerării procesului de privatizare a acestora.

S-a arătat, totodată, că prin  Ordonanţa Guvernului nr. 3/1997 s-a
aprobat un credit BERD de 85 milioane dolari de care a beneficiat AND şi pe
care l-a utilizat pentru dotări şi investiţii la cele 8 societăţi. Acest credit urmează
să fie rambursat de AND începând cu anul 2002 – pe baza rezultatelor obţinute
de cele 8 societăţi comerciale care urmează a fi privatizate după ce trec sub
autoritatea MLPTL şi care au obligaţia rambursării către AND a creditului
primit.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – preşedintele comisiei, a arătat
că prin acordul încheiat cu BERD cele 8 societăţi comerciale – nominalizate în
anexa la Ordonanţă – au fost dotate cu utilaje, achiziţionate din credite cu
garanţia statului. Ori, în condiţiile privatizării acestor societăţi, cei care cumpără
societăţile – nu mai plătesc creditul, situaţie în care statul va plăti în locul lor
datorită garantării creditului.

Domnul director Necşulescu Constantin – reprezentantul MLPTL,
a arătat că în contractele de privatizare – se vor include clauze referitoare atât la
obligativitatea restituirii către AND a creditelor cât şi clauze referitoare la
obligativitatea întreţinerii şi reparării drumurilor.

Domnul deputat Pecsi Francisc– a solicitat iniţiatorilor informaţii
referitoare la volumul comenzilor pentru fiecare societate comercială în parte şi
a întrebat dacă există o corelaţie cu prevederile din bugetul de stat, ca surse de
finanţare pentru repararea şi întreţinerea drumurilor.

Domnul deputat Vida Iuliu – a adus în discuţie o problemă care
rezultă din programul de guvernare, respectiv aceea că procesul de privatizare a
societăţilor comerciale urmează a fi coordonat de către ministerele de resort.
Acest lucru presupune că aceste ministere urmează să primească prerogativele
de proprietar al acestor societăţi.

Deci, ordonanţa aflată în dezbatere se încadrează în principiul
enunţat mai sus, prevăzut în programul de guvernare şi probabil, urmează şi alte
astfel de prevederi pentru alte ministere care vor prelua în administrare societăţi
comerciale pe care urmează să le privatizeze.

Domnul deputat Gheorghe Marin –vicepreşedintele comisiei, a
subliniat că “această ordonanţă vine pe direcţia pe car a spus-o domnul Vida”,
că o parte din societăţile comerciale cu specific – vor fi privatizate de către
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ministerele de resort. Deci, această ordonanţă vrea să accelereze procesul de
privatizare şi nu face decât să transfere, în ultimă instanţă, dreptul de
privatizare.

Domnul deputat Marcu Gheorghe–a întrebat dacă cele 8 societăţi
comerciale prevăzute în ordonanţă au înregistrat pierdere sau profit.

S-a răspuns de către iniţiator că cele 8 societăţi comerciale au
obţinut – în anul 2000 – profit, variind între 3,5 mild - 40 mild lei, deci ele au
fost rentabile.

Domnul deputat Napoleon Pop–a reliefat faptul că ordonanţa în
dezbatere este “ceva contra naturii”, iar dacă s-au înfiinţat aceste societăţi
comerciale ele trebuie lăsate să acţioneze independent pe piaţă, nu să fie
preluate în subordinea unor ministere.

“Aceasta este o problemă de principiu iar acţiunea de subordonare
a unor societăţi comerciale înseamnă întoarcerea din drumul privatizării”.

De asemenea, domnul deputat a precizat că ceea ce este în
expunerea de motive – nu are legătură cu ceea ce s-a prezentat în Comisie de
către reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei. In expunerea de motive se spune că motivul aducerii în subordinea
MLPTL a celor 8 societăţi comerciale este pentru a avea un management
eficient, ori acesta nu este un motiv să nu le lăsăm independente. In aceste
condiţii, care mai este logica înfiinţării Autorităţii pentru Privatizare, dacă
fiecare minister îşi ia înapoi, sub autoritate, societăţile comerciale.

In final, domnul deputat Napoleon Pop precizează că este
împotriva acestei ordonanţe şi propune respingerea ei.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu –solicită punctul de vedere al
iniţiatorului faţă de motivaţia şi propunerea domnului deputat Napoleon Pop.

Domnul director general Constantin Necşulescu–de la MLPTL,
precizează că prevederile acestei ordonanţe ajută practic procesul de privatizare
a celor 8 societăţi comerciale, iar cei care vor achiziţiona societăţile vor prelua
atât activul cât şi pasivul, ceea ce înseamnă că vor prelua şi datoriile, deci
obligaţiile de rambursare a creditelor.

In prezent există premizele că investitorii vor prelua societăţile
viabile şi vor rentabiliza activitatea, iar statul român – va încasa dividende acolo
unde mai deţine părţi sociale sau acţiuni.

De asemenea, s-a arătat că este mai aproape profilul celor 8
societăţi comerciale de activitatea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, iar interesul este ca cele 8 societăţi comerciale să-
şi păstreze activitatea de bază. In acest sens, vor fi incluse clauze în contractele
de privatizare

Domnul deputat Emil Rădulescu  – propune sistarea discuţiilor pe
această ordonanţă, având în vedere explicaţiile detaliate ale iniţiatorului.

Domnul deputat Napoleon Pop – propune respingerea ordonanţei
motivând că problema subordonării unor societăţi comerciale unui minister sau
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altul poate fi rezolvată printr-un “PROTOCOL” încheiat între Autoritatea
pentru Privatizare şi MLPTL, în acest caz. Intrucât Autoritatea pentru
Privatizare a început deja procesul de privatizare a unora din cele 8 societăţi
comerciale, MLPTL poate prelua şi continua acest proces printr-un protocol de
predare-primire. Subordonarea societăţilor comerciale unor ministere “miroase”
a centralizare.

Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu– a arătat că MLPTL ca
instituţie publică implicată nu poate urmări procesul de postprivatizare, din
acest motiv este necesară aprobarea Ordonanţei de Urgenţă.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu- preşedintele comisiei, supune
la vot propunerea domnului deputat Napoleon Pop, de respingere a Ordonanţei.

Cu 12 voturi împotrivă, 4 pentru şi 2 abţineri, propunerea d-lui
deputat Napoleon Pop a fost respinsă.

In final, s-a supus la vot Ordonanţa pe articole şi în integralitatea
ei, fiind aprobată cu majoritate de voturi.

        La punctul 3 al ordinei de zi s-au dezbătut proiectele de legi, pentru
avizare simplă, prevăzute la pct.5 şi 6 al ordinei de zi.

S-a dat cuvântul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice,
respectiv doamnei director Mioara Ionescu- care a prezentat obiectul
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/2000 şi a Ordonanţei de Urgenţă
nr.178/2000, ambele referindu-se la amendamentele convenite, prin schimb de
scrisori, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a
sectorului privat.

Domnul deputat Francisc Pecsi  – propune ca Ministerul Finanţelor
Publice să transmită Comisiei o situaţie clară a modului de utilizare a
împrumutului pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – a rugat reprezentanţii
Ministerul Finanţelor Publice ca în termen de 2 săptămâni să prezinte Comisiei
o “informare” cu datele solicitate de domnul deputat Pecsi Francisc.

Doamna directoare Mioara Ionescu a precizat că sunt aproximativ
1200 dosare la secretariatele zonale, care urmează a fi selectate pentru a se
stabili care proiecte urmează să fie finanţate din acest împrumut.
S-au supus la vot cele două ordonanţe, fiind aprobate cu majoritate de voturi.

4. La punctul 4 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.297/2000 pentru completarea Legii
nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţia pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu solicită iniţiatorului prezentarea
conţinutului Ordonanţei.

Domnişoara  Silvia Ciornei- ministru MIMMC a precizat că
această ordonanţă repune facilităţile financiare şi fiscale prevăzute iniţial în
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Legea nr.133/1999 şi abrogate ulterior de diferite acte normative. La această
Ordonanţă, Guvernul a aprobat Norme Metodologice.

Domnul deputat Francisc Pecsi – a reproşat doamnei ministru că
membrii comisiei nu au primit textul Normelor Metodologice, care pot uneori să
modifice spiritul legii, şi  propune amânarea  cu o săptămână a dezbaterii
proiectului, pentru a avea timp să se citească Normele Metodologice. S-a propus
ca săptămâna viitoare să fie prezentate în Comisie programele pe care le are
MIMMC pe anul 2001 şi ce intenţionează acest minister în domeniul
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Propunerea a fost respinsă.
Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – a solicitat doamnei ministru

Silvia Ciornei să prezinte conţinutul Normelor Metodologice.
Domnişoara  ministru Silvia Ciornei  a prezentat o copie a

Normelor Metodologice, care a fost multiplicată şi distribuită membrilor
Comisiei.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe din Ministerul Finanţelor
Publice a spus că prin Normele Metodologice nu se pot încălca prevederile
Ordonanţei şi propune aprobarea ei, urmând ca la o dată ulterioară să se discute
în Comisie- dacă se doreşte- conţinutul Normelor Metodologice.

Domnul deputat Gheorghe Marin– precizează, referitor la
solicitarea domnului deputat Pecsi Francisc, că este timp pentru discutarea
Normelor Metodologice şi pentru prezentarea în Comisie a situaţiei cu
programele pe care le derulează MIMMC şi propune discutarea Ordonanţei.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu, preşedintele Comisiei – trece la
discutarea pe fond a Ordonanţei şi prezintă amendamentele transmise de
celelalte comisii permanente care au avizat Ordonanţa şi cele transmise de
membrii Comisiei.

Ordonanţa a  fost aprobată, cu amendamente, cu majoritate de
voturi.

5. La punctul  5 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.296/2000 privind
înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor
Statului.

S-a solicitat iniţiatorului prezentarea conţinutului Ordonanţei.
Domnul ministru Ovidiu Tiberiu Muşetescu a prezentat conţinutul

Ordonanţei, precizând că în aceasta s-a  încercat  pe scurt, definirea atribuţiilor
şi structura de conducere a Autorităţii pentru Privatizare, iar într-un articol final
s-a prevăzut înlocuirea sintagmei “FPS” cu Autoritatea pentru Privatizare.

S-au purtat discuţii detaliate pe linia amendamentelor formulate de
membrii Comisiei, în final Ordonanţa fiind aprobată cu majoritate de voturi.

    PRESEDINTE,
   Dan Radu Ruşanu
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                                             SECRETAR,
      Lucia Cornelia Lepădatu

Experţi parlamentari:
Stefan Condeescu
Doina Leonte
Alina Hodivoianu


