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Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. 21/573 /03.10.2002

Proces verbal
al şedinţelor Comisiei

din  zilele de 1 şi 2 octombrie 2002

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, în ziua de
1.10.2002 şi 27 deputaţi, în ziua de 2.10.2002.

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:

Marţi, 1 octombrie 2002

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Consiliul Europei privind înfiinţarea şi
funcţionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, semnat
la Strasbourg, la 23 aprilie 2002 (PL 392/03.09.2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Miercuri, 2 octombrie 2002

1. Informare privind stadiul privatizării la Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.

2. Informare privind stadiul privatizării la Ministerul Turismului.
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind interdicţia pentru

managerii, salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor
până la gradul III din instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul
român este acţionar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de
activitate concurent sau complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat
(PL 321/20.06.2002).

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002
pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr. 469/2002
privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (PL
469/30.09.2002).

5. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.
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 Marţi, 1 octombrie 2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Octavian Purceld. 

A fost invitat şi a participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului
de Afaceri Externe, domnul Octavian Stamate� director adjunct.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Consiliul Europei privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului de
Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, semnat la Strasbourg, la 23
aprilie 2002.

Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Consiliul Legislativ au acordat aviz favorabil acestui proiect de
lege.

Această iniţiativă legislativă a fost prezentată membrilor comisiei de către
reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a arătat că, prin Rezoluţia
nr. (99) 9 a Consiliului Europei s-a hotărât transformarea Centrelor de
Informare şi Documentare a Consiliului Europei, deschise în unele din statele
membre admise în organizaţie după 1989, în Birouri de Informare.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe a spus că scopul acestei
reforme instituţionale îl constituie eliminarea anumitor deficienţe constatate în
organizarea şi funcţionarea Centrelor de Informare şi Documentare, datorită
faptului că instituţiile respective nu au personalitate juridică şi autonomie
financiar-contabilă şi nu beneficiază de scutire de taxe vamale pentru
documentele şi publicaţiile primite din partea Consiliului Europei.

În urma dezbaterilor, în unanimitate, comisia a avizat proiectul de lege, în
forma prezentată.

La al doilea punct al ordinei de zi domnul vicepreşedinte Octavian
Purceld a supus la vot membrilor comisiei suplimentarea ordinei de zi de
miercuri, 2 octombrie a.c., cu propunerea legislativă privind interdicţia pentru
managerii, salariaţii cu funcţii decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor
până la gradul III din instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul
român este acţionar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de
activitate concurent sau complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat.

Această iniţiativă legislativă a mai figurat pe ordinea de zi a comisiei dar,
la vremea respectivă, nu a putut fi dezbătută din cauză lipsei punctului de
vedere al guvernului.
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În unanimitate a fost votată suplimentarea ordinei de zi de miercuri, 2
octombrie a.c., cu această iniţiativă legislativă.

Miercuri, 2 octombrie 2002

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu
Ruşanu.

 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, din partea
Ministerului Turismului:  domnul Dan Matei Agathon � ministru şi domnul
Dinel Saizu � director general, din partea Ministerului Industriei şi Resurselor:
doamna Rodica Dumitriu � director general şi doamna Alina Vlad � expert.

Inainte de începerea dezbaterilor la primul punct al ordinei de zi, domnul
deputat Iuliu Vida a prezentat membrilor comisiei, rezultatul dezbaterilor, cu
privire la cooperaţia din România, care au avut loc la Bruxelles cu experţii
Consiliului Europei. La aceaste dezbateri, alături de domnii deputaţi Iuliu Vida
şi Ioan Bivolaru a participat şi o delegaţie condusă de doamna Silvia Ciornei,
din partea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Din expunerea domnului deputat Iuliu Vida a reieşit faptul că experţii
Consiliului Europei pun accent pe următoarele elemente:

- în domeniul cooperatist nu este permisă nici o asociere obligatorie
între cooperative;

- orice suprastructură în acest domeniu se va putea realiza şi organiza
numai prin voinţa liberă a cooperativelor;

- să se sisteze orice vânzare de active de către cooperative până când va
intra în vigoare noua lege a cooperaţiei.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind stadiul
privatizării la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

Acest punct al ordinei de zi a fost amânat datorită faptului că
reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor au sosit la
Parlament cu 1 oră mai târziu, când deja începuseră dezbaterile punctului 2 al
ordinei de zi.

La al doilea punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind
stadiul privatizării la Ministerul Turismului.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a prezentat în linii generale
privatizarea care s-a făcut în turism, subliniind faptul că marea privatizare în
turism s-a încheiat, rămânând de privatizat un pachet rezidual de acţiuni
deţinute de minister la 24 societăţi comerciale.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a spus că metoda cea mai bună
pentru privatizarea din domeniul turismului a constituit-o licitaţia publică cu
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strigare, strângându-se la buget, numai la nivelul anului 2002, circa 1400
miliarde lei. S-au luat o serie de măsuri de creştere a garanţiilor de participare
urmărindu-se selectarea unor cumpărători serioşi şi descurajând o serie de aşa-
zişi cumpărători, care participau la licitaţii numai în ideea de a găsi o
oportunitate de câştig nemeritat.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a prezentat şi situaţia celor mai
importante societăţi din turism care au fost deja privatizate sau care au
întâmpinat o serie de greutăţi prin întârzierea procesului de privatizare din
cauza unor anumite cercuri de interese, cum este şi societate Neptun-Olimp S.A.
În prezent pentru această societate există un litigiu în instanţă şi, până la
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, nu se poate porni privatizarea
acestei societăţi.

Domnul deputat Vasile Bran a dorit să ştie care este situaţia parcului
Dracula.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a spus că, deocamdată, nu s-a
stabilit locaţia acestui obiectiv, acest lucru putând să fie făcut în viitorul
apropiat (cu aproximaţie sfârşitul lunii noiembrie), în funcţie de studiul de
fezabilitate comandat unei firme internaţionale de audit,
PriceWaterHouseCoopers. Studiul de prefezabilitate făcut de aceeaşi firmă a
arătat faptul că proiectul este viabil şi profitabil. De asemenea, această firmă
internaţională de audit s-a obligat să aducă o serie de investitori importanţi
pentru acest proiect.

UNESCO a criticat acest proiect, însă domnul ministru Dan Matei
Agathon a precizat că efectele acestui proiect nu pot fi de natură a aduce
atingere cetăţii Sighişoara deoarece amplasamentul destinat iniţial pentru
construcţia parcului se situa cu 6 km în afara oraşului, conform studiilor
efectuate de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare din cadrul
Ministerului Turismului.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a spus că pentru realizarea
proiectului ar trebui să se acumuleze suma de 30 milioane de dolari, până în
prezent strângându-se numai 3 milioane de dolari, din care 2 milioane provin de
la cei mai importanţi acţionari (primii 15 acţionari), iar restul de 1 milion de
dolari aparţine celor aproximativ 15.000 de mici investitori.

Doamna deputat Cornelia Lepădatu a dorit să ştie dacă pentru
promovarea şi dezvoltarea turismului pe Dunăre, Ministerul Turismului a avut
sprijinul autorităţilor publice locale iar dacă nu, cum trebuie acţionat în acest
sens.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a răspuns că proiectul cu privire la
turismul pe Dunăre nu este original, acesta existând şi în anii 60 când prin
intermediul ONT-ului erau atraşi de turismul românesc o mulţime de străini. În
prezent acest proiect este viabil de anul trecut când au fost cooptaţi circa 15.000
de turişti din SUA, Canada, Franţa, Italia, etc. Pentru realizarea acestui proiect
s-a luat legătură cu reprezentanţii autorităţilor locale din porturile dunărene în
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scopul creerii de oportunităţi pentru turiştii străini şi oferirii de programe de
turism local. De exemplu: trebuie create diferite proiecte turistice, aduse o serie
de elemente autohtone în cadrul comerţului din oraşele şi localităţile turistice,
construirea mai multor locaţii cu specific naţional (restaurante, baruri),
modernizarea porturilor care au rămas mult în urmă faţă de standardul
internaţional în domeniu, etc.

Domnul deputat Eugen Arnăutu a dorit să ştie dacă ministerul a luat
legătură cu cei mai mari operatori de pe piaţa turismului internaţional, în
vederea atragerii în turismul românesc a cât mai multor turişti străini.

Domnul ministru Dan Matei Agathon a spus că s-a luat deja legătura cu
primii trei operatori internaţionali de turism, aceştia revenind pe piaţa
turismului românesc după aproape 17 ani.

La treilea punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea
propunerii legislative privind interdicţia pentru managerii, salariaţii cu funcţii
decizionale şi soţii acestora, precum şi rudele lor până la gradul III din
instituţiile de stat, regii şi societăţi comerciale unde statul român este acţionar
unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau
complementar activităţilor desfăşurate ca angajat la stat (PL 321/20.06.2002).

Punctul de vedere al guvernului cu privire la această propunere
legislativă este negativ, menţionându-se că există o serie de interdicţii şi
incompatibilităţi ale acestei iniţiative legislative în raport cu următoarele acte
normative:

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
- Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale;
- OUG nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali
şi funcţionarii publici;

- Hotărârea Guvernului nr. 755/1994 privind interdicţia demnitarilor din
administraţia publică de a face parte din adunările generale ale
acţionarilor şi din consiliile de administraţie ale agenţilor economici.

Consiliul Legislativ a acordat aviz favorabil acestei iniţiative legislative.
Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a propus respingerea acestei

iniţiative legislative.
În unanimitate s-a avizat respingerea propunerii legislative.

La al patrulea punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea,
în fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alineatului
(1) al articolului 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea
disciplinei contractuale.

Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ şi Comisia pentru
industrii şi servicii au acordat aviz favorabil acestei iniţiative legislative.
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Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a prezentat acest
proiect de lege arătând necesitatea modificării dispoziţiilor alin. (1) al
articolului 5 din Legea nr. 469/2002, în sensul completării cu prevederea
�precum şi orice fel de achiziţii de bunuri mobile sau imobile care nu sunt
necesare direct procesului de producţie�.

Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a spus că, aceste
modificări îmbracă un caracter de excepţionalitate care motivează promovarea
unei ordonanţe de urgenţă, întrucât restricţia impusă de actualele prevederi
împiedică societăţile comerciale să achiziţioneze materie primă sau combustibil,
după caz, strict necesare procesului de producţie, cu efecte dezastruoase pentru
realizarea programului energetic aprobat de Guvern.

Cu 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 0 abţineri s-a avizat favorabil,
cu  un amendament, proiectul de lege.

La al ultimul punct al ordinei de zi, alte probleme curente ale activităţii
comisie, domnii deputaţi au făcut o serie de propuneri. Astfel, doamna deputat
Cornelia Lepădatu a venit cu propunerea de a invita să participe la discuţii toate
SIF-urile, şi nu fiecare SIF în parte, aşa cum propusese iniţial domnul deputat
Francisc Pecsi.

În unanimitate s-a aprobat această propunere făcută de doamna deputat
Cornelia Lepădatu.

Domnul deputat Ştefan Giuglea a propus ca la şedinţa viitoare a comisiei
să fie invitată să participe domnişoara ministru Silvia Ciornei.

Domnul vicepreşedinte Octavian Purceld a propus să fie înştiinţat
guvernul cu privire la punctul de vedere al comisiei, de stopare a vânzărilor
activelor care aparţin cooperativelor, până când ministerul de resort va veni cu o
lege a cooperaţiei.

PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
           Lucia-Cornelia Lepădatu

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu
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