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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. Informare asupra privatizării celor 63 de societăţi din cadrul
programelor stabilite cu organizaţiile financiare internaţionale.

 2. Dezbaterea propunerii legislative privind autorizarea şi
funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu specific
imobiliar.

       
3. Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti.

 4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

A fost invitat şi a participat la lucrările Comisiei domnul Iacob
Zelenco � secretar de stat la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.

Inainte de începerea dezbaterilor domnul vicepreşedinte a propus
suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea articolului 14 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale. In unanimitate s-a votat suplimentarea ordinei de zi.
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La primul punct al ordinei de zi domnul secretar de stat Iacob
Zelenco a prezentat o informare generală asupra privatizării unor societăţi din
cadrul programelor stabilite cu organizaţiile financiare internaţionale, urmând
ca în şedinţa următoare domnul ministru Ovidiu Muşetescu să prezinte o situaţie
detaliată a celor 63 de societăţi din cadrul programelor stabilite cu organizaţiile
financiare internaţionale.

Domnul Zelenco a precizat că la sediul Guvernului au fost
convocaţi pentru discuţii, în vederea privatizării a 17 societăţi comerciale,
directorii şi liderii de sindicat din aceste societăţi şi reprezentanţii Autorităţii
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Directorii şi liderii
sindicali au precizat că există o nevoie stringentă de fonduri financiare pentru
producţie şi investiţii. In prezent pentru cele 17 societăţi s-a început procedura
de privatizare. până acum primindu-se 16 scrisori de intenţie din partea unor
investitori interesaţi în privatizarea acestor societăţi.

Domnul Iacob Zelenco a spus că nu toate cele 900 de societăţi
rămase de privatizat au primit cereri de a fi privatizate. Această lipsă de interes
din partea investitorilor s-a datorat neatractivităţii societăţilor comerciale.

      Din cele 7000 de societăţi cu capital de stat până în prezent s-au
privatizat 6100, urmând ca societăţile rămase de privatizat să fie serios analizate
şi să beneficieze de acte de privatizare prin care să se pună accent pe calitatea
privatizării.

Domnul deputat Stanciu Zisu a dorit să ştie modul cum se
realizează post-privatizarea. Domnul Zelenco Iacob a spus că în cadrul
procesului de post-privatizare s-au întâmpinat greutăţi foarte mari în cazul
contractelor deja încheiate în care investitorii nu şi-au îndeplinit clauzele
contractuale.

Domnul deputat Napoleon Pop este de părere că există o opoziţie
socială a unor categorii socio-profesionale împotriva privatizării. Domul Pop a
spus că APAPS trebuie să-şi schimbe metodele de înfăptuire a procesului de
privatizare.

Domnul deputat Giuglea Ştefan a dorit să ştie dacă Şantierul Naval
Constanţa este pe lista APAPS-ului în vederea privatizării. Domnul Zelenco a
spus că Şantierul Naval Constanţa este pe lista obiectivelor ce urmează a fi
privatizate, în prezent căutându-se investitori interesaţi în privatizarea acestui
obiectiv.

Domnul deputat Mocioi Ion este de părere că privatizarea s-a
realizat aproape în întregime dar efectul ei economic, benefic nu s-a simţit.
Domnul deputat crede că privatizarea s-a dovedit a fi un eşec, şi de aceea ar
trebui ca în acest moment să se creeze un cadru legislativ care să sprijine
privatizarea.
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La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă propunerea legislativă
privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale care au activităţi cu
specific imobiliar. Datorită absenţei iniţiatorului s-a propus amânarea dezbaterii
acestei propuneri legislative pentru şedinţa următoare. In unanimitate s-a votat
amânarea dezbaterii propunerii legislative.  

La punctul 3 al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile generale la
proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
meşteşugăreşti.

La punctul 4 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea
articolului 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea  societăţilor comerciale.

In şedinţa din 10 mai 2001 Senatul a respins acest proiect de lege.
S-a constatat că modificarea art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
88/1997 face şi obiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 251/2000.
Motivaţia respingerii a fost că, prin preluarea prevederilor din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 ca amendamente la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 251/2000, această ordonanţă nu mai are obiect.

In unanimitate s-a votat respingerea acestui proiect de lege.

 PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

        Expert parlamentar:

                Alina Hodivoianu


