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COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 14 martie 2001, având  la ordinea de zi următoarele:

1.Prezentarea strategiei Ministerului Industriei şi Resurselor în domeniul energetic,
inclusiv restructurarea sistemului energetic.

2. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 27/2001 pentru abrogarea  Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 229/200o pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind
valorile mobiliare şi bursele de valori.

3. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.

4. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.

5. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea
procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional deţinute de societăţile comerciale
incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL).

6. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de
restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul
acestora.

7. Dezbaterea, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice.

8. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
La lucrările Comisiei au fost invitaţi şi au participat, din partea Guvernului,

reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Comisiei
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Naţionale a Valorilor Mobiliare, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului.

La începutul şedinţei, domnul Dan Radu Ruşanu- preşedintele Comisiei, a
propus plenului Comisiei suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea
financiară a activităţii Băncii Agricole S.A.- în vederea privatizării, proiect cu care Comisia a
fost sesizată la 13 martie 2001- pentru aviz simplu.

Supusă la vot, această propunere a fost aprobată de majoritatea membrilor
Comisiei.

Ca urmare s-a convenit ca, înainte de a fi dezbătute proiectele de lege înscrise
în ordinea de zi, să se discute acest proiect de lege inclus suplimentar pe ordinea de zi.

După prezentarea conţinutului proiectului de lege, acesta a fost aprobat cu
majoritate de voturi.

1. Dezbaterea sintezei  solicitată Ministerului Industriei şi Resurselor- privind strategia
în domeniul energetic inclusiv restructurarea sistemului energetic- prevăzută la punctul 1 al
ordinei de zi- a fost amânată pentru o dată  ulterioară.

Această amânare a fost solicitată de Ministerul Industriei şi Resurselor care, cu adresa
nr.161101/13.03.2001, a comunicat Comisiei imposibilitatea prezentării în data de 14 martie
2001 a strategiei în domeniul energetic, propunând ca dată de prezentare prima săptămână din
luna aprilie.

2. Primul proiect de lege supus dezbaterii Comisiei şi înscris la punctul 2 al ordinei de
zi a fost prezentat de către reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea
Participaţiilor Statului- domnul secretar de stat Zelenco Iacob.

Acesta a arătat motivele pentru care, prin Ordonanţa de Urgenţă nr.27/2001  a fost
abrogată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, respectiv:

- aplicarea în practică a acestui act normativ a generat o serie de reacţii
contradictorii;

- deşi s-a dorit prin respectiva ordonanţă modificarea şi completarea  Legii
nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în realitate s-au adus
modificări şi unor reglementări din Legea nr.31/1990 privind societăţile
comerciale;

- s-au încălcat principiile de drept societar şi s-au dat acţionarilor minoritari drepturi
exagerate.

        După o serie de comentarii şi discuţii în Comisie, proiectul susmenţionat a fost
supus la vot, fiind adoptat  cu majoritate de voturi.

3.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi
bursele de valori � prevăzut la punctul 3 al ordinei de zi- a fost prezentat de către conducerea
Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare  şi reprezentantul Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului  .

Astfel, s-a arătat că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/200l- dezbătută la
punctul precedent- au fost abrogate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
229/2000, datorită motivaţiilor prezentate anterior. Prin urmare, se propune Comisiei
respingerea acestui proiect de lege, el nemai având obiect.

Propunerea de respingere a fost supusă la vot, fiind adoptată cu majoritate de voturi.
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4. S-a trecut la dezbaterea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 64/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/1994 privind
valorile mobiliare şi bursele de valori. Astfel,  s-a arătat că prin acest act normativ s-au luat o
serie de măsuri de urgenţă, menite să asigure buna funcţionare a pieţei valorilor mobiliare, în
contextul prăbuşirii Fondului Naţional de Investiţii administrat de societatea de administrare
SOV Invest.

In acest sens, prin proiectul de ordonanţă de urgenţă s-au completat prevederile
Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în sensul că, în situaţii
excepţionale, Guvernul poate, prin hotărâre, să-i suspende sau să-i revoce din funcţie pe
membrii Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare.

S-au purtat ample discuţii pe linia acestui proiect, ajungându-se la concluzia că
nu se poate generaliza o situaţie de excepţie � cum este cea referitoare la prăbuşirea FNI -,
propunându-se în final respingerea acestei ordonanţe.

Supusă la vot propunerea de respingere a fost aprobată, motivat şi de faptul că
membrii Comisiei  Naţionale a Valorilor Mobiliare  numiţi de către Parlament, nu pot fi
schimbaţi din funcţie de către Guvern, aceasta fiind o ingerinţă în activitatea Parlamentului şi
o nerespectare a principiului separaţiei puterilor în stat.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2000
privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional deţinute de
societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat  � prevăzut la
punctul 5 al ordinei de zi, a fost susţinut de către reprezentanţii Ministerului Finanţelor
Publice. Aceştia au arătat că în luna iunie 1999, Guvernul României a semnat două acorduri
de împrumut cu Banca Internaţională pentru  Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru
finanţarea Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) şi al Programului de
dezvoltare instituţională a sectorului privat (PIBL). Aceste programe includ o componentă
importantă privind privatizarea a 64 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prin
angajarea de servicii de consultanţă de la bănci de investiţii şi agenţi de privatizare selectaţi
prin oferte internaţionale.

Aplicarea- la aceste societăţi- a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 88/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr.99/1999, corelată cu normele
metodologice de aplicare a acesteia, în paralel cu derularea contractelor PSAL nu este
posibilă, motiv pentru care s-a impus suspendarea procedurilor de vânzare a activelor  incluse
în programele PSAL/PIBL.

In final, fiind supus la vot, proiectul de lege a fost votat cu majoritate de voturi.
6. Proiectul de lege prevăzut la punctul 6 al ordinei de zi - pentru aprobarea

Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a
activităţii regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora - a fost
amânat întrucât nu au fost armonizate punctele de vedere  transmise Parlamentului de către
Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

7. Proiectul de lege prevăzut la punctul 7 al ordinei de zi-  privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  de
Urgenţă a Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice - a fost amânat pe
motiv că nu s-au  prezentat la lucrări  reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică  şi
Studii Economice.

PRESEDINTE,
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               Dan Radu Ruşanu

PRESEDINTE,

    DAN RADU RUŞANU


				        Dan Radu Rusanu

