
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/330/04.10.2000

SINTEZA
lucrărilor Comisiei

din data de 04 octombrie 2000

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 04 octombrie 2000, având la ordinea de zi următoarele:

1. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare, adoptat de Senat în şedinţa din 21.09.2000;

2. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare, adoptat de Senat în şedinţa din 21.09.2000;

3. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1999 pentru
modificarea art. 3, alin. 3 din  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, adoptat de Senat în
şedinţa din 21.09.2000;

4. Dezbaterea spre avizare simplă, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1998 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare,
adoptat de Senat în şedinţa din 21.09.2000;

5. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru  aprobarea
Ordonanţei  Guvernului nr. 44/1999, pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre
România, reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la
Washington la 17 iunie 1999, adoptat de Senat în şedinţa din 07.09.2000;

6. Dezbaterea spre avizare simplă a proiectului de Lege pentru  aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000  pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de
stat emise pe bază de legi speciale;
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7. Continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti;

8. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Supusă la vot, ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate.

In vederea susţinerii proiectelor de legi înscrise pe ordinea de zi de la nr. 1 la
nr. 7 a fost invitat ministrul finanţelor – domnul Decebal Traian Remeş, care nu a dat curs
invitaţiei, din Ministerul Finanţelor prezentându-se următorii:

- Matei George    - Director general adjunct
- Ionescu Mioara - Director general
- Anghel Maria    - Director general adjunct
- Cristescu Ioana  - Consilier
- Baba Tudoriţa   - Şef serviciu

          Primul punct înscris în ordinea de zi a fost susţinut de domnul Matei George,
care în cuvântul său a arătat că Ordonanţa nu a fost încă aplicată. Deputatul Gheorghe Marin a
întrebat dacă Ordonanţa a produs efecte? Răspunsul a fost negativ.

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat cu 2 abţineri, urmând a se întocmi
AVIZUL în forma adoptată de Senat şi a se transmite Comisiei sesizate în fond.

 Proiectul înscris la punctul 2 din ordinea de zi a fost susţinut tot de către
domnul Matei George, care a precizat că prin completările aduse de către această ordonanţă nu
se afectează recuperarea creanţelor.

Deputaţii Leonard Cazan şi Florin Tudose au pus întrebări referitoare la preţul
acţiunilor tranzacţionate, interesându-se ce direcţie din Ministerul Finanţelor a iniţiat
Ordonanţa şi dacă la elaborarea ei au participat şi specialişti, manifestându-şi dezaprobarea
faţă de desele modificări ale actelor emise de Ministerul Finanţelor.

Cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 7 abţineri şi votul decisiv al preşedintelui
Comisiei care a votat pentru, acest proiect de Lege a primit AVIZUL în forma adoptată de
Senat, urmând a fi trimis Comisiei sesizate în fond.

La punctul 3 al ordinei de zi, Directorul general adjunct din Ministerul
Finanţelor, Matei George a prezentat motivele de respingere a acestei ordonanţe – aceasta ca
şi cea înscrisă la punctul 2, au fost abrogate prin proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15/1998.

Deputatul Francisc Pecsi a întrebat dacă a avut efecte. Răspuns: da, s-au
calculat majorări.

Cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri, şi acest proiect de lege a fost AVIZAT în
forma adoptată de Senat, avizul urmând a fi trimis Comisiei sesizate în fond.

Punctul 4 al ordinei de zi, după expunerea făcută de iniţiator, şi completată cu
răspunsurile la întrebarea domnului deputat Jean Decuseară referitoare la câte societăţi
comerciale s-au aplicat procedurile, proiectul de Lege a fost AVIZAT cu unanimitate de
voturi.

La punctul 5 al ordinei de zi, doamna director general Mioara Ionescu a
prezentat modul de utilizare a împrumutului de 300 milioane $ pentru ajustare structurală.
Această sumă a fost destinată rezervei valutare a statului pentru datoria publică.
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Acest împrumut a fost acordat ca urmare a îndeplinirii condiţionalităţilor de
restructurare a sistemului bancar, supraveghere bancară şi protecţie socială.

Intrebată de către deputatul Gheorghe Marin, care bani sunt alocaţi ajustării
structurale, doamna director general a răspuns că acestea sunt împrumuturi de balanţă.

Referitor la supravegherea bancară au făcut unele consideraţii deputaţii
Alexandru Albu şi Radu Cojocaru.

Doamna deputat Hildegard Puwak a precizat că Banca Mondială susţine
programe de finanţare pentru economia reală, iar banii primiţi nu au fost folosiţi pentru
restructurarea sectoarelor private.

Supusă la vot, cei prezenţi au aprobat în unanimitate avizarea proiectului de
lege urmând a se întocmi AVIZUL şi a se transmite Comisiei sesizate în fond.

La punctul 6 al ordinei de zi, proiectul de lege a fost susţinut de doamna Baba
Tudoriţa care a arătat că prin preluarea activelor şi pasivelor în valută de la Bancorex, B.C.R.
a înregistrat o creştere a poziţiei valutare pe termen lung de la cca 9% la cca50%, în condiţiile
în care limita maximă stabilită de BNR este de 10% din fondurile proprii.

BCR a predat la AVAB credite în valută şi dobânzile aferente în sumă de cca
178 milioane $, iar în schimb a primit titluri de stat în valută de valoare egală cu o scadenţă de
2 ani.

Deputaţii Florin Tudose, Leonard Cazan, Alexandru Albu au pus o serie de
întrebări astfel: care va fi impactul pe care îl va produce asupra bugetului aplicarea acestei
Ordonanţe; dacă Ordonanţa se referă doar la titluri emise în valută, pentru BCR; dacă pentru
alte titluri emise în valută, cetăţenii vor primi tot valută.

Deputaţii  Leonard Cazan şi Alexandru Albu au făcut consideraţii asupra
folosirii cuvântului “unor” atât în titlu cât şi în articolul unic al proiectului de Lege, arătând că
acest cuvânt nu este uzual în tehnica legislativă, nu se precizează care sunt caracteristicile şi
respectiv titlurile de stat supuse modificării, nu se specifică că această Ordonanţă se referă la
cele cca 178 milioane $. In aceste condiţii forma actuală a proiectului de Lege crează
posibilitatea de a se modifica şi alte titluri de stat fără a fi supuse analizei şi aprobării
Parlamentului.

Cu doar 2 voturi pentru , proiectul de Lege a fost respins urmând a se întocmi
avizul de respingere şi a se transmite Comisiei sesizate în fond.

Punctele 7 şi 8 ale ordinei de zi nu au mai fost discutate din lipsă de qvorum,
constatat la numărătoare.

Din totalul de 27 deputaţi, membrii ai Comisiei, au absentat 5, astfel: grup
parlamentar PD-Corneliu Ruse; Coşea Mircea şi Manole Odisei- independenţi; Popescu
Tăriceanu Călin– grup parlamentar PNL; Sorin Dimitriu Petre-grup parlamentar PNŢCD.

        PREŞEDINTE,
            Iuliu Vida

     SECRETAR,
   Leonard Cazan

  Experţi parlamentari:
  Elena Tudor
  Ştefan Condeescu


