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     PROCES VERBAL
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Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare,
împreună cu Comisia pentru privatizare din Senat s-au întâlnit în zilele de
29 martie şi 2 aprilie 2001 pentru a discuta proiectul Legii bugetului de stat pe
anul 2001.

La şedinţa comună a celor două comisii au fost invitaţi şi au
participat din partea Guvernului, reprezentanţii următoarelor ministere:

   -Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie:
domnişoara ministru  Silvia Ciornei şi domnul secretar de stat Ion Taban.

  -Ministerul Finanţelor  Publice: domnul secretar de stat Oană
Gheorghe,  doamna director general Suţa Adriana, domnul director general
adjunct Grama Petrică , doamna şef serviciu Diaconescu Lucica, domnul şef de
birou Săvulescu Lucian.

    -Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul subsecretar de stat
Panaite Mircea şi domnul director Ghizdeanu Ion.

    -Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului: domnul şef al departamentului buget - finanţe Mândrescu Corneliu.

Joi, 29 martie 2001

          Sedinţa a fost condusă de preşedintele Comisiei de privatizare,
domnul senator Dina Carol şi de către vicepreşedintele Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare,  domnul deputat Marin Gheorghe.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi  22 deputaţi, 9 deputaţi fiind
absenţi.
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La început s-a dat cuvântul domnului secretar de stat Oană
Gheorghe de la Ministerul Finanţelor  Publice care a făcut o prezentare generală
a proiectului bugetului de stat pe anul 2001. S-a arătat că indicatorii
macroeconomici care au stat la baza construcţiei bugetare au fost următorii:

- creştere economică de  4,15%
- un nivel al inflaţiei de 25%
- deflator de                   30,7%
- un deficit bugetar de 3,7%

            De asemenea s-au prezentat obiectivele principale care vor fi
realizate în următoarea perioadă, astfel încât să poată fi pus în aplicare
programul de guvernare, respectiv:

- simplificarea legislaţiei fiscale;
- introducerea facilităţilor fiscale pentru întreprinderile

mici şi mijlocii;
- revizuirea impozitelor directe şi indirecte;
- finalizarea modificărilor la legea impozitului pe venitul

global;
- elaborarea Codului fiscal şi al Codului de procedură

fiscală .
           După această prezentare generală făcută de reprezentanţii

Ministerul Finanţelor Publice, s-a dat cuvîntul domnişoarei ministru Silvia
Ciornei de la Ministerul pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
care a arătat că în 2001 s-au alocat acestui minister credite bugetare de 189
miliarde lei, din care o parte va fi alocată pentru constituirea fondului de
garantare şi pentru participarea la programul de cofinanţare a asistenţei tehnice.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei , domnul
subsecretar de stat Panaite Mircea a completat prezentarea făcută, subliniind că
previziunea de creştere economică poate fi realizată datorită efortului
investiţional din sectorul privat şi relansării cererii de consum a populaţiei.

Domnul deputat Vida Iuliu a formulat o serie de întrebări adresate
reprezentanţilor  Ministerului  Finanţelor  Publice privind problematica
impozitului pe venitul global şi a sumelor alocate fondului de dezvoltare
regională şi  fondului pentru cofinanţarea programelor comunitare. Totodată,
domnul Vida a apreciat ca fiind subevaluate prevederile referitoare la încasările
din privatizări şi a subliniat practica anterioară, foarte dăunătoare pentru
interesele ţării, de a utiliza sumele din privatizare pentru scopuri obscure şi
necunoscute.

         Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a răspuns întrebărilor
domnului deputat Vida Iuliu, arătând că:

- modificarea legislaţiei impozitului pe venitul global a urmărit să pună
de acord programul de guvernare cu legislaţia în acest domeniu. S-a subliniat că
în proiectul de buget s-au prevăzut numai încasări din regularizarea, la sfârşitul
anului, a impozitului pe venitul global, estimându-se încasări suplimentare de
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960 miliarde lei, ca urmare a globalizării. Se intenţionează o ridicare a
plafonului de impozitare pentru pensii, de la 2,5 milioane lei în prezent la 5
milioane lei;

- cele mai importante prevederi pentru întreprinderile  mici şi mijlocii nu
sunt alocările de fonduri prin buget, ci facilităţile acordate acestor entităţi,
facilităţi care vor determina o reducere a veniturilor bugetului de stat;

- sumele prevăzute în buget ca venituri din privatizare sunt previziuni
minime. Dacă în procesul de privatizare vor fi încasate venituri mai mari, atunci
se vor face corecturile necesare atât la partea de venituri, cât şi la cea de
cheltuieli;

- în acest an, sumele din privatizare vor fi utilizate pentru reducerea
soldului datoriei publice.

Domnul deputat Pecsi Francisc a sesizat o neconcordanţă la sumele
din privatizare şi a solicitat lămuriri suplimentare legate de estimarea acestor
venituri.

Domnul director Mândrescu Corneliu, de la Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului  a clarificat structura
veniturilor din privatizare, arătând că la nivelul acestei instituţii, din valoarea
totală a veniturilor estimate de 7100 miliarde lei,  doar suma de 4000 miliarde
se varsă la buget ca venituri din privatizare.

Domnul deputat Pecsi Francisc a solicitat informaţii, de la toate
ministerele, referitoare la nivelul veniturilor din privatizare. S-a arătat că
programul de guvernare pe perioada 2000-2004 prevede aplicarea facilităţilor
pentru întreprinderile mici şi mijlocii  şi sprijinirea acestui sector. Ori, proiectul
legii bugetului, aşa cum este el conceput, nu pune în aplicare, în concepţia
domnului deputat, prevederile programului de guvernare.

Domnul secretar de stat Oană a comunicat domnului deputat Pecsi
Francisc că va fi transmisă Comisiei, o situaţie detaliată a veniturilor din
privatizare.

Domnul deputat Zisu Stanciu, vicepreşedintele Comisiei, a întrebat
reprezentanţii  Guvernului care este raţiunea mai multor actori pe piaţa
privatizării şi cum se face transferul proprietăţii de la Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la celelalte ministere.

Domnul director Mândrescu a răspuns că măsurile de transfer a
societăţilor comerciale au început din anul 2000 cu Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor, considerându-se că ministerele au personal de
specialitate capabil să facă privatizarea mai rapid.

De altfel, transferul propriu-zis se face prin ordonanţe de urgenţă.
Domnul deputat Napoleon Pop a făcut o serie de comentarii legate

de:
-intervenţiile cu caracter administrativ din domeniul energiei şi a
petrolului;
-eşalonarea datoriilor la bugetul de stat;
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-majorarea fiscalităţii prin fondurile speciale;
-modul de gestionare a banilor aparţinând Fondului de Asigurări Sociale

de Sănătate;
-delegarea de competenţă permisă ordonatorilor principali de credite;
-destinaţia sumelor provenite din privatizare, îndeosebi a celor recuperate

de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare;
- un raport mai raţional între cheltuielile de protocol, mecenat şi cele de

promovare a produselor;
-posibilitatea unor resurse suplimentare prin raţionalizarea cheltuielilor

de investiţii, unde nu se ţine seama de termenele de realizare a investiţiilor (s-a
ajuns la termene de 120 luni) şi de stadiul acestora;

          S-a apreciat, de către domnul deputat Napoleon Pop, că sumele
alocate sectorului agricol sunt nesemnificative şi nu se poate face nimic cu
aceste sume.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a răspuns că problema
plăţilor prioritare în domeniul energiei este o măsură administrativă la care s-a
recurs şi în anii trecuţi, dar se impun măsuri practice de lichidare a arieratelor
din economie.

La produsele petroliere s-a prevăzut posibilitatea compensării prin
livrări către unităţile subordonate Ministerului Apărării Naţionale,
completându-se în acest fel o sursă de finanţare a Ministerului Apărării
Naţionale. Acest sistem a funcţionat şi în guvernările trecute şi a fost extins şi
pentru alte produse nu numai pentru produsele petroliere.

S-a mai subliniat necesitatea acordării de eşalonări la plată pentru
societăţile  comerciale, în caz contrar acestea neavând alte şanse de
supravieţuire.

In ceea ce priveşte fondurile speciale, domnul Oană Gheorghe a
arătat că, întradevăr, acestea au fost înfiinţate de “toată lumea” începând din
anul 1992 şi s-a ajuns la un număr de 28 astfel de fonduri care impovărează
societăţile comerciale.

Se are în vedere analizarea fondurilor speciale şi desfiinţarea lor
treptată, acolo unde este cazul, dar unele fonduri, cum este cel al drumurilor vor
rămâne şi în viitor.

Referitor la delegarea de competenţă, s-a arătat că au fost presiuni
din partea ordonatorilor de credite pentru prevederea în legea bugetului a
acestei posibilităţi, dar răspunderea pentru utilizarea legală a creditelor bugetare
rămâne a ordonatorilor principali de credite.

Domnul senator Leca Aureliu a spus că, din informaţiile pe care le
deţine, în anul 2001 vor fi privatizate două societăţi de distribuţie a energiei
electrice din cele opt existente. S-a apreciat că încasările, numai în acest caz,
vor fi de 300-400 miliarde lei şi a întrebat care va fi destinaţia acestor sume.
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Totodată, domnul senator Leca Aureliu a arătat că alocaţiile
bugetare destinate obiectivelor hidroenergetice sunt bani irosiţi, folosiţi pentru
conservări, acest  sistem fiind perpetuat de 10 ani.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a răspuns că este de acord
cu observaţiile domnului senator Leca şi vor fi analizate astfel de situaţii.

Domnul deputat Sersea Nicolae a ridicat problema sprijinirii
întreprinderilor mici şi mijlocii  prin credite acordate din fondul de garantare şi
a întrebat  unde se pot adresa, concret, investitori  pentru a putea obţine aceste
credite.

Domnişoara ministru Silvia Ciornei a răspuns că Ministerul pentru
Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nu va acorda credite, prin urmare
cei care doresc să obţină astfel de credite trebuie să se adreseze băncilor.

Domnul deputat Marin Gheorghe, vicepreşedintele Comisiei, a
subliniat aspectele pozitive desprinse din proiecţia bugetului, respectiv evoluţia
favorabilă a economiei şi  creşterea investiţiilor, concomitent cu îmbunătăţirea
mediului de afaceri.

Prin urmare, întrebarea pusă reprezentanţilor Guvernului se referă
la mecanismele care vor fi puse în mişcare pentru realizarea obiectivelor de
creştere economică.

Domnul subsecretar de stat Panaite Mircea de la Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei  a arătat că obiectivul de creştere economică se bazează
pe pactul încheiat de Guvern cu reprezentanţii sindicatelor, care prevede o
creştere a salariului real cu 4%. De asemenea intervin şi celelalte elemente ale
cererii interne, cum ar fi volumul investiţiilor. S-a luat în calcul şi o creştere a
exporturilor cu 5-6%, precum şi  percepţia îmbunătăţirii mediului de afaceri.

Domnul deputat Marin Gheorghe a mai adăugat, după explicaţiile
date de reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei,că anul trecut au
contribuit la creşterea de 1,6% şi cheltuielile pentru alegeri şi a întrebat dacă la
estimarea unei creşteri economice de 4% în anul 2001 s-a avut în vedere
includerea în procentul de creştere din anul 2000 (de 1,6%) a cheltuielilor cu
alegerile.

Totodată, domnul Marin Gheorghe a mai întrebat care este
contribuţia facilităţilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea de
10% prevăzută pentru investiţiile în sectorul privat.

Domnul subsecretar de stat Panaite Mircea a răspuns că nu au fost
luate în calcul cheltuielile cu alegerile. Nici efectul asupra investiţiilor, a
facilităţilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii nu a fost cuantificat.

Domnul senator Dina Carol, preşedintele Comisiei de privatizare, a
întrebat care este percepţia comunităţii internaţionale referitor la mediul de
afaceri din România.

Domnul senator Hanganu Romeo Octavian a întrebat de ce
procentul de creştere a producţiei industriale în anul 2001 a fost de numai 5%
faţă de 8% în anul 2000.
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          Domnul subsecretar de stat Panaite Mircea a răspuns că procentul
de 5% nu înseamnă o scădere, ci o creştere, existând o încetinire de ritm care
este motivată.

          Domnul senator Hanganu Romeo Octavian precizează că procentul
prevăzut pentru creşterea producţiei agricole de 1,5% este foarte mic.

          Domnul Panaite explică că s-a ajuns la acest procent după calcule
fundamentate pe suprafeţele de toamnă însămânţate, dar s-au luat în calcul
efectele secetei şi faptul că nu s-au făcut fertilizări. Din estimările făcute de
specialişti, doar 40% din producţie este bună, restul fiind pierdere.

Domnul deputat Mocioi Ion, referindu-se la nivelul creditelor
bugetare alocate Ministerului Industriei şi Resurselor  pentru închiderea
minelor, a apreciat că acesta este supradimensionat şi destinaţia acestor sume
nu este verificată de nimeni. S-a apreciat că politica de închidere a minelor duce
la involuţie şi nu  la creştere economică.

Domnul deputat Napoleon Pop  a solicitat o  fundamentare a cererii
interne şi explicaţii detaliate referitoare la consumul privat şi la cel public.

Domnul deputat Popa Cornel apreciază  ca necesară suplimentarea
fondurilor pentru agricultură în scopul organizării pieţelor de colectare a
produselor agricole.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe a răspuns că nu s-au avut
în vedere credite bugetare cu destinaţia clară de sprijinire a pieţelor de colectare
a produselor agricole.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia a solicitat informaţii legate de
nivelul reducerii  de cheltuieli, determinate de reducerea posturilor la
autorităţile publice şi a cerut date preliminare privind contul de execuţie pe anul
2000 al  Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului .

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe  precizează că reducerea
personalului din administraţia publică nu a fost estimată şi concretizată într-o
reducere a creditelor bugetare în cifre absolute.

Doamna deputat Lepădatu Cornelia  întreabă care a fost nivelul
cheltuielilor de funcţionare, în anul 2000, a Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului.

S-a  răspuns, de către domnul director Mândrescu Corneliu, că
aceste cheltuieli s-au ridicat la 600 miliarde lei.

Domnul senator Dina Carol a întrebat dacă există un concept de
politici pentru datoria publică şi dacă Ministerul Finanţelor Publice este
implicat în fundamentarea bugetelor locale deoarece există o discrepanţă
îngrijorătoare între bugetele locale.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe  precizează că în ce
priveşte datoria publică aceasta s-a format îndeosebi din prelucrarea creditelor
neperformante ale Bancorex şi Băncii Agricole.

Pentru reducerea datoriei publice se acţionează în următoarele
direcţii :



7

-  o politică de reducere a dobânzilor;
-  folosirea sumelor din privatizare pentru reducerea datoriei
publice;
- recuperarea debitelor prin AVAB, instituţie care îşi propune
pentru anul 2001 o recuperare de 2500 miliarde lei.

              În legătură cu bugetele locale s-a arătat că există criterii, în anexa
la legea bugetului, în raport de care au fost repartizate creditele bugetare
autorităţilor locale.

Domnul senator Dina Carol precizează că aceste criterii de
repartizare au fost astfel concepute încât oraşele mari să primească sume mai
mici decât unele judeţe mici, dând exemplul judeţelor Galaţi, Iaşi şi Suceava.

Domnul senator Matei Vintilă apreciază că aceste criterii de
repartizare duc la alocarea de sume mai mari oraşelor mai puţin dezvoltate.

Domnul deputat Vida Iuliu  consideră că eforturile bugetare pentru
finanţarea acţiunilor economice sunt insuficiente, având în vedere că
îmbunătăţirea activităţii economice este baza tuturor celorlalte componente ale
bugetului.

De asemenea, domnul Vida Iuliu arată că există încă probleme
neclare în finanţarea acţiunilor economice şi în stabilirea zonelor defavorizate,
dând exemplu judeţului Sălaj care, deşi are o rată a şomajului foarte mare, nu
figurează în categoria zonelor defavorizate. Este timpul, în accepţia domnului
deputat, să se renunţe la criteriile politice în stabilirea zonelor defavorizate şi să
se ţină seama de situaţia concretă din fiecare zonă.

Domnul secretar de stat Oană Gheorghe, este de acord cu punctul
de vedere al domnului deputat Vida Iuliu, dar subliniază că există  deja facilităţi
în domeniul exportului, care se impozitează numai cu 5% la impozitul pe profit,
faţă de 25%, arătându-se că diferenţa este deja o subvenţie acordată operatorilor
economici care realizează exporturi.

Şedinţa a fost încheiată cu precizarea că luni 2 aprilie 2001,
dezbaterile vor fi reluate, urmând ca deputaţii şi senatorii să prezinte
amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2001.

Luni, 02 aprilie 2001

In ziua de 02.aprilie.a.c. s-au continuat dezbaterile asupra
proiectului legii bugetului de stat pe anul 2001.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi  24 deputaţi, 7 deputaţi fiind
absenţi.

Au fost invitaţi, şi au participat la dezbateri, din partea Ministerului
Finanţelor  Publice,următoarele persoane:
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- domnul Oană Gheorghe, secretar de stat ;
- doamna Diaconescu Lucica- şef serviciu.

          Sedinţa a fost condusă  de preşedintele Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare, domnul Dan Radu Ruşanu, şi de către
vicepreşedintele acestei comisii,  domnul deputat Marin Gheorghe.

In cadrul acestei şedinţe, domnii deputaţi şi-au prezentat
amendamentele, acestea fiind admise sau respinse de către plenul Comisiei.

In general amendamentele au vizat următoarele aspecte:
- majorarea creditelor bugetare prevăzute pentru recapitalizarea

Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A., deoarece capitalul social
al acestei bănci, de 500 milioane dolari la data înfiinţării  în 1993, a ajuns în
prezent la 28 milioane dolari datorită devalorizării monedei naţionale faţă de
dolar;

- majorarea sumelor destinate Băncii de Export-Import a României
Eximbank – S.A., pentru sprijinirea exporturilor de obiective complexe şi de
produse cu ciclu lung de fabricaţie;

- majorarea sumelor prevăzute pentru capitalul social al Fondului
naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi a
sumelor prevăzute pentru finanţarea programelor guvernamentale elaborate
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

- eliminarea restricţiilor cantitative în eliberarea tichetelor de masă
a căror contravaloare este deductibilă fiscal;

- majorarea creditelor bugetare la unele obiective de investiţii;
- modificarea criteriilor de repartizare către autorităţile locale a

creditelor bugetare.
Domnul secretar de stat, Oană Gheorghe, a argumentat  necesitatea

respingerii unor amendamente ale domnilor deputaţi.
In principal, dânsul a declarat că, fără să se prevadă sursa de

finanţare, nu se pot face referiri la noi cheltuieli suportate din bugetul de stat.
De asemenea, dânsul a dorit să sublinieze faptul că, în cadrul Legii

bugetului de stat nu se pot face modificări care să vizeze alte bugete (bugetul
asigurărilor sociale de stat sau a fondurilor speciale extrabugetare).

Au avut amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe anul
2001:

- doamna Lucia Cornelia Lepădatu;
- domnul Dan Radu Ruşanu;
- domnul Marin Gheorghe;
- domnul Napoleon Pop;
- domnul Iuliu Vida;
- domnul Francisc Pecsi;
- grupul parlamentar PNL.

          Aceste amendamente au constituit Anexa nr. 1 la Avizul comun al
celor două comisii, iar amendamentele domnilor senatori au constituit Anexa
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nr. 2. Avizul comun, însoţit de cele două anexe, va fi înaintat Comisiilor de
buget şi finanţe din cele două Camere ale Parlamentului.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat proiectul legii bugetului de
stat pe anul 2001.

PRES    EDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

    SECRETAR,
   Lucia Cornelia Lepădatu

   Experţi parlamentari:
    Doina Leonte
    Ştefan Condeescu
    Alina Hodivoianu


