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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi şi  4 absenţi.
Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

           1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2001. 

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Inainte de începerea lucrărilor Comisiei, ordinea de zi a fost
suplimentată cu un nou punct ce vizează dezbaterea Rapoartelor de activitate ale
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anii: 1998, 1999 şi 2000.

Au fost invitate şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Finanţelor Publice, următoarele persoane:

- doamna Mişu Mariana - director general adjunct;
- domnul Grama Petrică - director general adjunct.

           Lucrările şedinţei au fost conduse de  domnul vicepreşedinte
Marin Gheorghe.

           Cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001, a fost sesizată,
spre dezbatere şi avizare, şi Comisia economică din Senat. Comisia economică
din Senat şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din
Camera Deputaţilor au dezbătut acest proiect de Lege, în această şedinţă
comună. Acest proiect de Lege a fost prezentat de domnul Grama Petrică, care a
explicat necesitatea rectificării bugetului de stat pe anul 2001, ca urmare a
schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri
fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă sau a altor cauze
justificate.

Domnul Grama a spus că, pe ansamblul economiei, creşterea
economică din prima parte a acestui an (4,5%) a fost superioară estimărilor
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iniţiale  (4,1%), iar produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2001 a fost în
creştere � în termeni reali � cu 4,8% faţă de trimestrul corespunzător a anului
precedent. Domnul director general Grama consideră că influenţe negative
asupra veniturilor bugetului de stat  au  avut-o şi facilităţile acordate pentru
zonele defavorizate, şi cele care decurg din Legea nr. 133/1999 privind
întreprinderile mici şi mijlocii. De asemenea, aprobarea unor acte normative au
avut efecte asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (Legea nr. 244/2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără
venituri aparţinând cultelor religioase din România; Lege nr. 406/2001 privind
acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului
român, etc.).

            Având în vedere noua prognoză a indicatorilor macroeconomici
pe anul 2001, unele acte normative apărute după aprobarea bugetului de stat pe
anul 2001, execuţia bugetară pe semestrul I a.c., precum şi necesitatea încadrării
într-un deficit al bugetului general consolidat de 3,5% din produsul intern brut
faţă de 3,7% iniţial, s-a procedat la recalcularea veniturilor bugetare în corelare
cu indicatorii macroeconomici, precum şi a cheltuielilor bugetare. Iniţial
programul de  realizare  de venituri  avea suma  de 200.370  miliarde lei,
ulterior  rectificându-se veniturile numai ca structură.  In ceea ce priveşte
scăderea veniturilor bugetului de stat, pe sold, aceasta se datorează reducerii
încasărilor din impozitul pe profit, accize şi taxele vamale. Astfel, Banca
Naţională a României nu a avut, după primele 6 luni, nici un profit, şi pe întreg
anul 2001 se prognozează o pierdere, deci este necesară o restituire a
impozitului plătit.

Accizele s-au diminuat ca urmare a scăderii raportului EURO/$ de
la 0,92%, luat în calcul iniţial, la 0,87%,  în propunerile actuale. Reducerea în
continuare a raportului EURO/$ va conduce la diminuarea veniturilor din
accize.

Urmare a programului de reducere a taxelor vamale conform
convenţiilor încheiate şi a scutirilor şi exceptărilor aprobate pe primele 5 luni
ale anului 2001, cota medie de taxe vamale realizată este de 1,81% comparativ
cu 2,7% luată în calcul la fundamentarea veniturilor aprobate prin legea
bugetară.

Deosebit de diminuările menţionate, se propun majorări la
impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată. Astfel, impozitul pe venit
prezintă un plus (4.450,0 miliarde lei) determinat de încasările înregistrate pe
primele 6 luni a.c. care reprezintă 54,5% din programul anual aprobat prin legea
bugetară. Din influenţa de 4.450,0 miliarde lei, 1.565,0 miliarde lei sunt venituri
ale bugetului de stat şi 2.885,0 miliarde lei reprezintă cote şi sume defalcate din
acest impozit pentru bugetele locale. Taxa pe valoarea adăugată prezintă un plus
de 327,0 miliarde lei, influenţă determinată de modificarea indicatorilor
macroeconomici. Din acest venit se propune suplimentarea sumelor defalcate
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pentru bugetele locale cu 352,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de
personal pentru învăţământul preuniversitar de stat, creşe şi centrele locale de
consultanţă agricolă.

Domnul director general Grama a făcut precizarea că, înainte de
rectificarea bugetului, s-au analizat de către Ministerul Finanţelor Publice şi
Fondul Monetar Internaţional, fiecare venit în parte, fiind necesară reducerea
unei părţi din cheltuielile bugetare, pentru a se încadra acest buget  într-un
deficit de 3,5%. Deci, cu această rectificare bugetară este de acord şi Fondul
Monetar Internaţional. In opinia domnului Grama, acest buget este destul de
echilibrat la nivelul posibilităţilor actuale.

Domnul deputat Pecsi Francisc a dorit să ştie cum se va rezolva
plata salariilor din învăţământ şi a celor de la primării, la judeţele care au o
situaţie catastrofală după această rectificare bugetară. Domnul Grama Petrică a
spus că din taxa pe valoarea adăugată se propune suplimentarea sumelor
defalcate pentru bugetele locale cu 352,0 miliarde lei pentru asigurarea
cheltuielilor de personal pentru învăţământul preuniversitar de stat, creşe şi
centrele locale de consultanţă agricolă.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a dorit să ştie dacă
influenţele asupra bugetului, datorate facilităţilor de care beneficiază  IMM-
urile, pot fi cuantificate, şi care sunt influenţele tuturor facilităţilor asupra
veniturilor bugetare.

Supus la vot, acest proiect de lege a fost  aprobat în unanimitate, de
către membrii celor două comisii.

La al doilea punct al ordinei de zi s-au dezbătut Rapoartele de
activitate ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anii: 1998, 1999 şi
2000. Domnii senatori şi deputaţi au studiat, în mod individual, aceste rapoarte,
ce le-au fost distribuite cu o săptămână înainte de  dezbaterea acestora, în cadrul
şedinţei Comisiei. In urma analizării şi dezbaterii acestor rapoarte, în baza
Regulamentului de funcţionare al celor două Camere, Comisiile pentru buget,
finanţe şi bănci din Senat şi Camera Deputaţilor şi Comisia economică din
Senat şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera
Deputaţilor propun plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a
Rapoartelor de activitate ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anii:
1998, 1999 şi 2000.

          PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Expert parlamentar:
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       Alina Hodivoianu


