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Sinteza lucrărilor Comisiei
din  zilele de 3, 4  şi 5 decembrie 2002

Ordinea de zi a lucrărilor Comisiei a fost următoarea:
Marţi, 3 decembrie 2002
1. Informare privind activităţile desfăşurate de CNVM după adoptarea

legislaţiei specifice, respectiv ordonanţele de urgenţă nr. 25, 26, 27 şi 28 din 2002.
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 4 decembrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru  aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002  cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2002 (PL 575/07.11.2002).

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de
credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite (PL
614/02.12.2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2002 pentru ratificarea
Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat
şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (PL 616/02.12.2002).

4. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 5 decembrie 2002
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind unele măsuri

pentru continuarea privatizării Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii �Romtelecom�
� S.A. (PL 603/26.11.2002).

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

 Marţi, 3 decembrie 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 Comisiei

Naţionale a Valorilor Mobiliare: doamna Gabriela Anghelache � preşedinte, doamna
Ileana Agalopol � membru şi domnul Octavian Merce �membru.
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La primul punct al ordinei de zi doamna preşedintă Gabriela Anghelache i-a
informat pe membrii comisiei în legătură cu activităţile desfăşurate de CNVM după
adoptarea legislaţiei specifice, respectiv ordonanţele de urgenţă nr. 25, 26, 27 şi 28 din
2002. De asemenea, reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a
prezentat în faţa comisiei şi un material scris referitor la activitatea acestei instituţii în
perioada aprilie-noiembrie 2002.

Domnii deputaţi au dorit să ştie care a fost modalitatea de lucru la CNVM în
perioada aprilie-noiembrie 2002 şi de ce apar inadvertenţe între articolele 113 şi 128
din cadrul Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2002.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că activitatea
instituţiei s-a desfăşurat în conformitate cu noul cadru legislativ şi a regulamentelor
emise şi aprobate, iar cu privire la inadvertenţele sesizate în cadrul noii legislaţii,
sesizate pe parcurs prin punerea în practică a legilor, acestea s-au datorat unei
necorelării dintre amendamentele apărute la legile respective, în perioada când aceste
ordonanţe de urgenţă au trecut prin parlament.

Domnii deputaţi au întrebat dacă s-a stabilit o anchetă în cadrul bursei pentru
anularea tranzacţiilor făcute în cazul BRD

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că există o
astfel de anchetă întreprinsă de către inspectorul Bursei de Valori Bucureşti, existând
suspiciuni cu privire la o tranzacţie în valoare de 1 milion de acţiuni care au fost
tranzacţionate la o valoare de 17.400 lei/acţiune (valoarea pe piaţă fiind atunci de
20.000 lei/acţiune). Inspectorul bursei doreşte să vadă dacă s-au folosit informaţii
confidenţiale în vederea tranzacţionării pachetului de acţiuni. Punctul de vedere al a
CNVM-ului a fost că tranzacţia este corectă, iar vânzătorul a beneficiat în mod cinstit
de acţiunile gratuite oferite de BRD conform notificării acesteia.

Domnii deputaţi au întrebat care este modalitatea de derulare a programului
PHARE  pe  componenta investiţională.

Reprezentanta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a spus că în cadrul
programului PHARE, la componenta nr. 3 �Investiţii�, la sfârşitul lunii noiembrie s-a
încheiat licitaţia şi a fost semnat contractul cu Delegaţia Comisiei Europene în vederea
achiziţionării de echipamente şi a unui soft corespunzător, prin aceasta urmărindu-se
să se ajungă la un sistem performant de supraveghere a pieţei în timp real, conform
cerinţelor Uniunii Europene.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PRM: Octavian
Purceld - delegaţie, grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard
Carola şi Cazan Leonard.

Miercuri, 4 decembrie 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: domnul Enache Jiru � secretar de stat, domnul Moise Popescu �
director general, doamna Mariana Mişu � director general adjunct, domnul Petrică
Grama � director, doamna Niculina Bălă �director,  domnul Lucian Iosef � director,
doamna Mioara Ionescu � consilier şi doamna Cristina Checheriţă � şef serviciu, din
partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul Ion Ghizdeanu � director
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general, din partea Ministerului Industriei şi Resurselor: domnul Radu Mironovici�
director.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
144/2002  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în vederea avizării, comisiile
economice din cele două Camere ale Parlamentului. Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor a programat pentru 4
decembrie a.c. dezbaterea acestei iniţiative legislative, urmând ca ulterior, comisia
similară din Senat să dezbată  acest proiect de lege.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat evoluţia până în
prezent a principalilor indicatori macroeconomici, precizând că pe întregul an 2002,
faţă de luna decembrie 2001, se estimează o inflaţie de circa 19,5% comparativ cu
22% cât s-a proiectat iniţial.

Domnii deputaţi au întrebat care a fost deficitul prevăzut în lege şi cât s-a
preconizat că se va realiza la nivelul anului 2002 şi de ce s-a diminuat cu 103,0
miliarde lei bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a spus că deficitul pe primele 10
luni ale anului a fost de 6% din PIB, ţinta fiind de 2,9% din PIB, în conformitate cu
acordul făcut cu Fondul Monetar Internaţional.

In ceea ce priveşte diminuarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu
suma de 103,0 miliarde lei, aceasta reprezintă economia făcută de minister ca urmare a
reducerilor prevederilor bugetare la alocaţiile de stat pentru copii, determinată, în
principal, de înregistrarea în perioada ianuarie-octombrie a.c. a unui număr de
beneficiari mai mic decât cel avut în vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul
2002.

Domnul deputat Iuliu Vida a propus aprobarea iniţiativei legislative.
Cu 22 voturi pentru şi 4 abţineri iniţiativa legislativă a fost aprobată.

La punctul doi al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării
fondurilor pentru acordarea de microcredite.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat acest proiect de lege

membrilor comisiei, arătând necesitatea aprobării acestuia.
Domnul vicepreşedinte Marin Gheorghe a propus aprobarea iniţiativei

legislative.
In unanimitate iniţiativa legislativă a fost aprobată, în forma adoptată de Senat.

La punctul trei al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de
dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13
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septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice a prezentat acest proiect de lege

membrilor comisiei, precizând că împrumutul se acordă în dolari SUA, pe o perioadă
de 17 ani, cu 5 ani perioadă de graţie, în condiţii de costuri standard BIRD, respectiv
dobândă LIBOR la depozite în USD pe 6 luni plus marja de maximum 0,75% ,
comision de angajament 0,75% aplicat la sumele netrase şi comision iniţial de 1% din
valoarea împrumutului, plătibil la intrarea în vigoare a împrumutului.

In unanimitate a fost aprobată iniţiativa legislativă, în forma adoptată de Senat.
Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PRM: Octavian

Purceld - delegaţie, grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard
Carola, Cazan Leonard şi Cornelia Lepădatu - delegaţie.

Joi, 5 decembrie 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

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei: domnul Dan Nica � ministru, domnul
Cezar Armeanu � secretar de stat, domnul Radu Cernov � secretar de stat, domnul
Victor Pînzaru � director de cabinet.

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societăţii
Naţionale de Telecomunicaţii �Romtelecom� � S.A.

Consiliul Legislativ şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au acordat
avize favorabile iniţiativei legislative.

Domnul ministru Dan Nica a prezentat proiectul de lege precizând că guvernul,
prin această iniţiativă, urmăreşte găsirea soluţiei de finanţare care să permită
continuarea activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor printr-o injecţie rapidă de
capital social.

In urma negocierilor cu OTE, care s-au derulat pe o perioadă de 2 săpătmâni,
partea română a reuşit să ajungă la o înţelegere cu partea elenă cu privire la oferta OTE
şi a condiţionalităţilor legate de aceasta.

Domnii deputaţi au dorit să ştie pe ce perioadă este valabilă condiţionalitatea ca
16% din acţiunile ROMTELECOM să fie grevate de un drept de uzufruct în favoarea
OTE.

Domnul ministru Dan Nica a spus că dreptul de preemţiune al OTE pentru acest
procent de 16% este de 30 de ani.

Domnii deputaţi au întrebat de ce trebuie vândut pachetul de acţiuni acum când
mediul investiţional este neprielnic, marcat de recesiunea globală a economiei, în
general şi a sectorului de telecomunicaţii, în special.

Domnul ministru Dan Nica a spus că data limită impusă de BERD pentru
realizarea echilibrului între rata de îndatorare şi capital, este de 6 decembrie 2002.

Domnii deputaţi au întrebat care este valoarea comisionului plătit consultantului
părţii române şi cum a evoluat situaţia financiară a companiei din 1998 până în
prezent.
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Domnul ministru Dan Nica a spus că în 1998 valoarea comisionului a fost de
1,5% din valoarea tranzacţiei, dar cu o condiţionalitate:�nu mai puţin de 10 milioane
de dolari�, pe când acum valoarea acestuia este de 1,65% iar prin negociere s-a ajuns
la eliminarea condiţionalităţii.

De asemenea, domnul ministru Dan Nica a precizat că în perioada 1998-2002
volumul veniturilor s-a dublat (mai ales pe seama unei politici tarifare agresive) şi de
asemenea, şi cheltuielile au crescut foarte mult datorită creşterii volumului investiţiilor
(circa 2 miliarde dolari) care au depăşit volumul încasărilor.

Domnii deputaţi au întrebat care este impactul asupra abonatului prin aprobarea
acestui proiect de lege şi dacă OTE nu face creşterea capitalului social al companiei
ROMTELECOM pe seama banilor contribuabililor.

Domnul ministru Dan Nica a spus că impactul este nesemnificativ, în contextul
în care începând cu 1 ianuarie 2003 piaţa telecomunicaţiilor se va liberaliza,
nemaiexistând monopol de stat. Din contră, domnul ministru Dan Nica a spus că s-ar
putea ca tarifele să mai scadă. In ceea ce priveşte provenienţa banilor, domnul ministru
Dan Nica a spus că nu este posibil ca banii să provină de la contribuabili deoarece
suma de 200 milioane de dolari vor fi vărsaţi în numerar, fondurile provenind de la
Atena.

Domnii deputaţi au dorit să ştie dacă la data finalizării tranzacţiei acţiunile
statului vor mai fi, într-o anumită proporţie, grevate de sarcini.

Domnul ministru Dan Nica a spus că acţiunile rămase statului vor fi libere de
sarcini faţă de OTE, iar începând cu 1 ianuarie 2004 acestea vor putea fi tranzacţionate
la Bursa din Bucureşti, prin negociere partea română reuşind anularea condiţionalităţii
conform căreia OTE decidea la ce bursă pot fi tranzacţionate acţiunile părţii române.

Cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere proiectul de lege a fost aprobat, în
forma prezentată.

Din numărul total de 31 deputaţi au absentat: grup parlamentar PRM: Octavian
Purceld - delegaţie, grup parlamentar PSD: Popescu Ioan Dan, Puwak Hildegard
Carola, Cazan Leonard şi Cornelia Lepădatu - delegaţie.

          PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

                                                             SECRETAR,
                    Iuliu Vida

Expert parlamentar
            Alina Hodivoianu
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