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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi şi 3 absenţi.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

1. Prezentarea strategiei Ministerului Industriei si Resurselor in domeniul
energetic, inclusiv restructurarea sistemului energetic.

2. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001
privind constituirea Comisiei de privatizare la Socitatea Comercială SIDEX
S.A. Galaţi.

3. Dezbaterea spre avizare in fond, , în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 20/2001 pentru stabilirea unor masuri referitoare la administrarea
companiilor/societatilor nationale si a celorlalte societati comerciale la care
statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar.

4. Dezbaterea spre avizare in fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998
privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor
obligaţii bugetare în scopul privatizării Societăţii Comerciale PETROMIDIA
S.A. Constanţa.

5.Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.
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Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul secretar
de stat Romulus Ion Moucha şi domnul director general Ianc
Petru;

- din partea Ministerului Finanţelor Publice: doamna director
general Şuţa Adriana;

- din partea Autoritaţii pentru Privatizare şi Adminstrarea
Participaţiilor Statului: domnul secretar de stat Zelenco Iacob.

1. Prezentarea strategiei Ministerului Industriei si Resurselor în
domeniul energetic, inclusiv restructurarea sistemului energetic, prevăzută
la punctul unu al ordinei de zi, fost amânată întrucât ministrul Dan Ioan
Popescu a invitat membrii Comisiei la sediul Ministerului Industriei si
Resurselor pentru prezentarea acestei strategii.

2. La punctul doi al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 privind
constituirea Comisiei de privatizare la Socitatea Comercială SIDEX S.A.
Galaţi.
 Acest proiect a fost susţinut in plenul Comisiei de către secretarul de stat
de la Ministerul Industriei şi Resurselor domnul  Romulus Ion Moucha, care a
arătat că prin elaborarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2001 s-a
realizat înfiinţarea structurilor de privatizare a societăţii comerciale SIDEX S.A.
Galaţi, prezentând componenţa comisiei de privatizare.

Domnul deputat Iuliu Vida consideră că această ordonanţă de urgenţă
este necesară şi oportună, fiind o reglementare specială elaborată prin derogare
de la cadrul general de privatizare şi  propune plenului Comisiei avizarea
favorabilă.

Domnul deputat Pecsi Francisc a întrebat reprezentanţii Guvernului care
sunt limitele de competenţă ale comisiei de privatizare.

Domnul director general Ianc Petru de la Ministerul Industriei şi
Resurselor a arătat că există o strategie de privatizare a siderurgiei româneşti
elaborată împreună cu  o echipă de expeţi străini, iar în procesul de privatizare
se urmăreşte încadrarea în prevederile acesteia. S-a arătat că in privatizarea
SIDEX S.A. se are în vedere volumul de investiţii necesar a se efectua în
următorii cinci ani în această societate, precum şi necesitaţile de restructurare a
personalului, cu efectele sociale pe care această acţiune le generează.
 Domnul deputat Pecsi Francisc precizează că, in final, decizia de
privatizare va aparţine Guvernului.
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Doamna deputat Lepădatu Lucia Cornelia a solicitat nominalizarea
persoanelor care fac parte din comisia de privatizare şi a propus organizarea
unei întâlniri a membrilor Comisiei cu domnul ministru al Ministerului
Industriei şi Resurselor si domnul preşedinte al Autoritaţii pentru Privatizare şi
Adminstrarea Participaţiilor Statului pentru prezentarea stadiului lucrărilor de
privatizare a SIDEX S.A.

Domnul secretar de stat  Romulus Ion Moucha a nominalizat o parte a
membrilor comisiei de privatizare, precizând că nu cunoaşte numele tuturor
directorilor generali din ministerele reprezentate în comisie.

Domnul deputat Sersea Nicolae a întrebat în ce stadiu se află negocierile
de privatizare a S.C. SIDEX S.A. Galaţi şi supune discuţiei membrilor Comisiei
propunerea referitoare la includerea in comisia de privatizare a acestei societăţi
a reprezentanţilor Comisiei de privatizare din Senat si ai Comisiei de politică
economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor.

Domnul secretar de stat  Romulus Ion Moucha arată că stadiul discuţiilor
şi negocierilor pentru privatizarea S.C. SIDEX S.A. Galaţi sunt la început şi,
probabil, vor dura un număr de luni, fiind de acord că participarea
reprezentanţilor Parlamentului va contribui favorabil la negocieri.

Domnul deputat Iuliu Vida consideră că membrii Parlamentului nu pot
face parte din comisia de privatizare, în acest caz operând incompatibilitatea.

Domnul director general Ianc Petru a arătat că la discutarea acestui
proiect de lege în Senat s-a făcut aceeaşi propunere de participare a senatorilor
în comisia de privatizare a S.C. SIDEX S.A. Galaţi şi s-a ajuns la formula de
convocare periodică la Senat a membrilor comisiei de privatizare pentru
prezentarea stadiului desfăşurării negocierilor.

Domnul deputat Marin Gheorghe � vicepreşedintele Comisiei precizează
că este inoportună propunerea referitoare la includerea unor membri ai
Parlamentului în comisia de privatizare a S.C. SIDEX S.A. Galaţi întrucât
mandatul comisiei de privatizare va fi încheiat până la întrunirea comisiilor de
mediere din Parlament.

De asemenea, domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe arată că problema
socială va fi una dintre cele mai grele în privatizarea S.C. SIDEX S.A. Galaţi,
întrucât în viitor se va opera o diminuare a numărului de salariaţi pentru
eficientizarea activităţii acestei societăţi. In acest sens, se dă exemplul
privatizării S.C. Dacia S.A Piteşti unde, după un an de la data privatizării, se
pune problema disponibilizării unui număr de 11.000 de salariaţi.

Domnul secretar de stat  Romulus Ion Moucha arată că numărul de
salariaţi la S.C. SIDEX S.A. Galaţi va depinde de tehnologia utilizată şi de piaţa
de desfacere, subliniindu-se că tehnologia utilizată în prezent la această
societate comercială este net superioară celei utilizate în combinatul siderurgic
din Kazahstan.
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Domnul deputat Marcu Gheorghe întreabă cine va semna actul final în
privatizarea S.C. SIDEX S.A. Galaţi, iar domnul secretar de stat  Romulus Ion
Moucha a răspuns că atât Guvernul cât şi Autoritatea pentru Privatizare şi
Adminstrarea Participaţiilor Statului vor răspunde de această privatizare.

Supus la vot, acest proiect de lege a fost aprobat de majoritatea
membrilor Comisiei.

3. La punctul trei al ordinei de zi, s-a supus dezbaterii proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2001 pentru
stabilirea unor masuri referitoare la administrarea companiilor/societatilor
nationale si a celorlalte societati comerciale la care statul sau o autoritate a
administratiei publice locale este actionar majoritar.

Acest proiect a fost susţinut în plenul Comisiei de către secretarul de stat
Zelenco Iacob, de la Autoritatea pentru Privatizare şi Adminstrarea
Participaţiilor Statului, care a arătat că proiectul de ordonanţă vizează
clarificarea situaţiei juridice a administratorilor societăţilor/companiilor
naţioanale.

Această clarificare legislativă se impune deoarece, prin abrogarea actelor
normative speciale care reglementau acest domeniu s-au înlăturat  temeiurile
contractelor de management şi, respectiv, de administrare aflate în executare.

Domnul deputat Vida Iuliu consideră că trebuie aprobată ordonanţa
deoarece aceasta a produs efecte juridice.

Supus la vot, acest proiect de lege a fost aprobat de majoritatea
membrilor Comisiei.

4. Proiectul de lege prevăzut la punctul patru al ordinei de zi a fost
amânat până la primirea de la Senat a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/1998,
aceste proiecte urmând a fi dezbătute împreună.

 PREŞEDINTE,

        Dan Radu Ruşanu
          SECRETAR,

 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
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         Doina Leonte
  


	Dan Radu Rusanu

