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Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 10 şi 11 septembrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, în zilele de
10.09.2002 şi respectiv, 11.09.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 10 septembrie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activitatea
comercială (PL 364/03.09.2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 11 septembrie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului  nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
Înţelegere între România şi Comunitatea Europeană privind participarea
României la Programul comunitar pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în
particular pentru întreprinderi mici şi mijlocii, semnat la Bucureşti la 31 mai
2002 (PL 307/17.06.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului  nr.97/2002 privind asigurarea transparenţei în domeniul
ajutorului de stat şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi
întreprinderile publice, precum şi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999
privind ajutorul de stat  (PL 398/03.09.2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.92/2002 privind
acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black
Sea România S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A.
Ploieşti (PL 348/27.06.2002).

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind programele de
Offset (PL 682/04.03.2002) şi a proiectului de Lege privind operaţiunile
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compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională (PL 55/22.03.2002).

5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

 Marţi, 10 septembrie 2002
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu

Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea

Ministerului Justiţiei:  doamna Cristina Tarcea � secretar de stat şi domnul Ioan
Chiper- consilier juridic.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind activitatea comercială.

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002.
Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au acordat avize

favorabile acestui proiect de lege.
Reprezentanta Ministerului Justiţiei a prezentat proiectul de Lege arătând

necesitatea adoptării acestui act normativ.
Doamna secretar de stat Cristina Tarcea a afirmat că articolele 69-70 din

Acordul european instituie o asociere între România, pe de o parte şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, acest
lucru necesitând armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare a României cu cea a
Comunităţii. În vederea realizării acestei condiţii, importante pentru integrarea
României în Comunitate, s-a instituit prin această iniţiativă legislativă,
preluarea directivelor 1,2,3,6,11 şi 12 ale Consiliului Comunităţilor Europene
cu privire la �legea societăţilor�. De asemenea prin acest act normativ s-au
propus îmbunătăţiri destinate a înlesni aplicarea unora dintre dispoziţiile care
reglementează activitatea comercială, aducându-se modificări: Legii nr. 26/1990
privind registrul comerţului, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi
regimului juridic al garanţiilor reale mobiliare, instituit prin Legea nr. 99/1999
privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

Domnul deputat Napoleon Pop a dorit să ştie dacă s-a ţinut cont şi de
armonizarea legislaţiei româneşti cu directivele 4,5,7,8,9 şi 10 ale Consiliului
Comunităţilor Europene.

Doamna secretar de stat Cristina Tarcea a spus că aceste directive fac
obiectul unui alt capitol pe care România îl va deschide în viitor.

Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie dacă atunci când a
fost elaborat proiectul de lege s-a ţinut cont şi de observaţiile Consiliului
Legislativ.
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Doamna secretar de stat Cristina Tarcea a declarat că în elaborarea
acestui proiect de lege s-a ţinut cont, aproape în totalitate, de observaţiile făcute
de Consiliul Legislativ.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, în unanimitate, în forma
adoptată de Senat.

Miercuri, 11 septembrie 2002

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

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Finanţelor Publice:  doamna Gica Roşu � director general adjunct
şi domnul Dan Marinide � director general adjunct, din partea Ministerului
Integrării Europene: doamna Antoaneta Popescu � consilier, din partea
Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Ion
Taban � secretar de stat şi domnul Andrei Tănăsescu � director, din partea
Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul Romulus Moucha� secretar de stat
şi din partea Oficiului Concurenţei: domnul Dan Pantea � director general
adjunct, doamna Magda Dinu � şef serviciu şi doamna Irina Florea � inspector
de concurenţă.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între România şi
Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar
pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, semnat la Bucureşti la 31 mai 2002.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iunie 2002.
Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil acestui proiect de lege.
Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către

domnul Ion Taban � secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Intreprinderile
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Domnul secretar de stat Ion Taban a spus că în conformitate cu
prevederile Programului de Guvernare 2001-2004 un loc important îl ocupă
dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, care reprezintă o pârghie
hotărâtoare pentru dezvoltarea economiei naţionale. Ţinându-se cont de acest
obiectiv România a participat la Programul Multianual pentru întreprinderi mici
şi mijlocii pentru 1997-2000, începând cu anul 1999, în urma acestei participări
înfiinţându-se în România reţeaua de centre EURO INFO. Componentele
Programului Multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial sunt
finanţarea dezvoltării reţelei EURO INFO CENTRE şi a activităţilor acestora,
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instrumentele financiare şi politica întreprinderii. Prin intermediul acestor
componente se urmăreşte dezvoltarea şi creşterea competitivităţii
întreprinderilor într-o economie internaţionalizată bazată pe cunoaştere,
promovarea antreprenoriatului, îmbunătăţirea mediului financiar. Prin acest
proiect de lege se urmăreşte participarea României la al 4-lea Program
Multianual pentru întreprinderi mici şi mijlocii, ce se desfăşoară pe perioada
2001-2005.

Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a dorit să ştie dacă există un
desfăşurător cu privire la activităţile cuprinse în acest program multianual şi
dacă există acesta să fie adus la comisie pentru a fi studiat de domnii deputaţi.

Domnul secretar de stat Ion Taban a afirmat că există un astfel de
desfăşurător, precizând că prin noul program multianul se urmăreşte extinderea
numărului de centre EURO INFO, iar contribuţiile financiare anuale de
participare a României la acest program sunt de aproximativ 500.000 euro.
Domnul secretar de stat Ion Taban a spus că va trimite membrilor comisiei un
material care să cuprindă desfăşurătorul activităţilor programului multianual.

Domnul deputat Emil Rădulescu a dorit să precizeze faptul că suma de
500.000 euro nu este o sumă foarte mare în comparaţie cu importanţa şi
beneficiile obţinute de România în urma participării la acest program
multianual.

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat, în unanimitate, în forma
adoptată de Senat.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr.97/2002
privind asigurarea transparenţei în domeniul ajutorului de stat şi al relaţiilor
financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi
completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor
măsuri în vederea armonizării complete a legislaţiei privind ajutorul de stat cu
cea comunitară, în ceea ce priveşte transparenţa în domeniul ajutoarelor de stat
şi al relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice.

Proiectul de lege a fost prezentat de reprezentanta Oficiului Concurenţei,
care a dorit să precizeze că prin această iniţiativă legislativă se prevede
obligativitatea avizului prealabil al Oficiului Concurenţei asupra notificărilor
transmise spre autorizare Consiliului Concurenţei, precum şi obligativitatea
avizării de către Oficiul Concurenţei a proiectelor de acte normative care
instituie măsuri de ajutor de stat. Prin soluţiile legislative ale acestui  proiect se
aduc unele amendamente Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, respectiv
la art. 6.

În unanimitate a fost avizat acest proiect de lege, în forma prezentată.
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La punctul 3 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului  nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată
pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România S.R.L. Bucureşti şi
Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A. Ploieşti.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor înlesniri la
plata obligaţiilor bugetare pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea
România S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A.
Ploieşti.

Proiectul de lege a fost prezentat de reprezentanta Ministerului Finanţelor
Publice care a arătat necesitatea acordării acestor înlesniri, în caz contrar cele
două societăţi ale grupului LUKoil S.A. putând fi pasibile a intra în incapacitate
de plată.

Domnul deputat Emil Rădulescu a fost împotriva avizării favorabile a
acestei iniţiative legislative, precizând că aceasta vine prea târziu, funcţia
socială a  ordonanţei nemaifiind de actualitate după ce aproximativ 3000 de
persoane au rămas şomere.

Domnul deputat Nicolae Sersea a întrebat dacă grupul LUKoil S.A. mai
are datorii către bugetul de stat.

Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a spus că nu mai există
nici o datorie către bugetul de stat a grupului LUKoil S.A.

Cu 23 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 0 abţineri a fost avizat acest
proiect de lege, în forma prezentată.

La punctul 4 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind programele de Offset şi a proiectului de Lege
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Inainte de începerea dezbaterilor domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin
i-a informat pe membri comisiei cu privire la punctul de vedere al guvernului
faţă de cele două iniţiative legislative, prin care se recomandă ca iniţiativele să
fie dezbătute împreună, ţinându-se cont şi de amendamentele propuse. Astfel,
proiectul de lege iniţiat de guvern care fusese trimis pentru avizare la Comisia
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost direcţionat către
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Motivaţia o
constituie faptul că, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, două
iniţiative legislative care au acelaşi obiect trebuie discutate împreună.

Prezentarea proiectului de lege al guvernului a fost făcută de către
domnul secretar de stat Romulus Moucha, iar propunerea legislativă a fost
prezentată de către unul dintre iniţiatori, domnul Valeriu Zgonea.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea
principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea programelor
Offset, constând în compensaţii economice stabilite prin contractul de achiziţie
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ca o condiţie pentru achiziţionare de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa
externă, cu prioritate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale, cu condiţia ca aceste achiziţii să depăşească 5 milioane de euro.

Domnul secretar de stat Romulus Moucha a spus că spre deosebire de
proiectul de lege, care are un caracter restrictiv, referindu-se doar la domeniul
de apărare, propunerea legislativă urmăreşte lărgirea acestui domeniu, la
aproape toată industria românească. Domnul secretar de stat Romulus Moucha a
spus că nu este împotriva lărgirii obiectului legii însă, trebuie să se ţină cont de
numeroasele tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte,
pentru a fi armonizate prevederile propunerii legislative cu prevederile din
domeniul internaţional.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus avizarea favorabilă a acestor două
iniţiative legislative, sub rezerva a două recomandări pentru comisiile sesizate
în fond cu aceste acte normative, şi anume, acestea să se discute comparativ, în
paralel iar titlul propunerii legislative care conţine termenul �offset� să fie
schimbat cu un termen românesc.

În unanimitate au fost avizate favorabil cele două iniţiative legislative.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu

.


