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COMUNICAT DE PRESĂ   
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

28 februarie 2001 având  la ordinea de zi următoarele:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 212/1999

privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul
este acţionar, adoptat de Senat în şedinţa din 10.04.2000.
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/1999
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la
care statul este acţionar, adoptat de Senat în şedinţa din 10.04.2000.
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3.Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/1997
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării
judiciare.
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4. Dezbaterea spre avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.48/2000 privind comasarea Agenţei Române de Dezvoltare şi
Agenţei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţională pentru Dezvoltare
Regională.

5.Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul
Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie
2000.

 6. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Datorită unor schimbări care au avut loc în programul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
au intervenit şi unele  modificări legate de ordinea în care au fost supuse dezbaterii proiectele de acte
normative înscrise în ordinea de zi. Astfel, lucrările Comisiei au început cu dezbaterea proiectelor de
lege prevăzute la punctele 4 şi 5 din ordinea de zi.

Din partea Guvernului au fost invitaţi şi s-au prezentat la lucrările Comisiei şi ulterior
a Comisiilor reunite.

a. din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei:secretarul de stat: Tiplică Gheorghe.
b. din partea Ministerului Finanţelor Publice:

-secretar de stat Ion Ilie
-director adjunct Popa Grigore
-director Suţa Adriana

c. din partea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului:
domnul secretar de stat Zelenco Iacob
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d. din partea Băncii Naţionale:
-consilier al viceguvernatorului ,Maftei Alexandru

e) din partea Ministerului Justiţiei:
    -consilier Anton Capriell

1. Dezbaterile au început cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă  nr.48/2000 privind Comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru
Intreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, unde s-a dat
cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea conţinutului actului normativ.

Domnul secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei- Tiplica Gheorghe-
a arătat că prin înfiinţarea acestui minister s-au preluat atribuţiile şi personalul de la Agenţia
Naţională de Dezvoltare Regională, caz în care proiectul de lege aflat în dezbatere nu mai are obiect.

S-a arătat de către vicepreşedintele Comisiei domnul deputat Marin Gheorghe că, în
realitate, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.48/2000 a fost abrogată încă din luna decembrie 2000
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.291/2000 şi propune Comisiei respingerea ei, propunere
aprobată de majoritatea membrilor Comisiei.

2. S-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege  pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Român şi Guvernul Macedonean  privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor,
prevăzut  la punctul 5 al ordinei de zi, dându-se cuvântul reprezentantului Ministerului Finanţelor
Publice.

S-au prezentat, de către reprezentantul acestui minister, avantajele încheierii acordului cu
Macedonia şi principalele prevederi ale acordului.

După o serie de întrebări şi comentarii ale deputaţilor din Comisie şi răspunsuri prezentate de
reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, proiectul de lege a fost supus la vot, fiind aprobat cu
majoritatea voturilor membrilor Comisiei.

3. Proiectele de legi prevăzute la punctele 1-3 din ordinea de zi � au fost dezbătute
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci:

a. la discutarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.212/1999 s-a dat cuvântul iniţiatorilor, care au arătat că această ordonanţă a produs
efecte şi a ajutat efectiv procesul de privatizare al băncilor.

In urma dezbaterilor în plenul celor două Comisii reunite s-au făcut unele amendamente la
proiectul de lege susmenţionat, legate în special de actualizarea denumirilor unor instituţii care între
timp s-au reorganizat. In final, cu majoritatea voturilor membrilor  comisiilor, proiectul de lege a fost
aprobat, cu amendamentele prezentate în Raport.

b. proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/1999 a fost
prezentat de către secretarul de stat de la Ministerul Finanţelor Publice- domnul Ion Ilie şi
de către secretarul de stat de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului- domnul Zelenco Iacob.

După o serie de comentarii ale deputaţilor şi clarificări ale iniţiatorilor, proiectul de lege
susmenţionat a fost aprobat cu majoritatea voturilor membrilor comisiilor reunite.

c. proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/1997
prevăzut la punctul 3 din Ordinea de zi a fost prezentat de către reprezentantul
Ministerului Justiţiei, care a arătat că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/1997 este
abrogată de 2 ani şi propune respingerea ei.

Supusă la vot, propunerea de respingere a fost votată de majoritatea deputaţilor.
La lucrările Comisiei au participat 25 de deputaţi din numărul total de 31, fiind absenţi

următorii: Grupul parlamentar PDSR: Arnăutu Eugen, Cazan Gheorghe, Popescu Ioan Dan, Puwak
Hildegard; Grupul parlamentar PRM: Purceld Octavian, Rădulescu Emil Grigore.

     

PRESEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu
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