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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/204/22.03.2001

Proces verbal
al şedinţei Comisiei

din data de  21 martie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi şi 7 absenţi.
Ordinea de zi propusă pentru această şedinţă a fost următoarea:

         1. Dezbatere, 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.

          2. Dezbatere, 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.

         3. Dezbatere, pentru avizare în fond, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată şi a propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

          4. Alte probleme curente ale activităţii Comisiei.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu – preşedintele Comisiei – a
supus la vot ordinea de zi cu următoarele modificări: nr. 1  de pe ordinea de zi
devine nr. 3 al acesteia, astfel încât, la punctul nr. 1 al ordinei de zi va fi
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome
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prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora (iniţial figurând la poziţia
nr. 2 de pe ordinea de zi).

Au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei, următoarele
persoane:

- din partea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: domnul
GHEORGHE ŢIPLICA -secretar de stat şi domnul SORIN NISTOR – director;

- din partea Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice:
domnul VICTOR DINCULESCU- preşedinte şi domnul CONSTANTIN
CHIRCA – vicepreşedinte;
                    - din partea Secretariatului General al Guvernului: domnul
ŞERBAN MIHĂILESCU – ministru.

           La primul punct de pe ordinea de zi s-a discutat proiectul 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.

Acest proiect de Lege a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.

Din partea Secretariatului General al Guvernului s-a primit
propunerea de respingere prin lege a acestei ordonanţe de urgenţă, deoarece
există reglementări în domeniu (Legea nr. 99/1999; Legea nr. 133/1999), iar
menţinerea ei ar conduce la suprapunerea prevederilor mai multor acte
normative, putând da naştere la o interpretare greşită şi o aplicare neunitară.

Domnul ministru– Şerban Mihăilescu a solicitat respingerea acestei
ordonanţe de urgenţă deoarece – în opinia dânsului – nu trebuie să se dea
dreptul regiilor autonome să vândă active. Domnul Şerban Mihăilescu consideră
că o astfel de prevedere nu ar conduce decât la corupţie, mai ales că, Legea
privatizării este foarte clară în acest sens, şi deci, regiile autonome nu ar trebui
să aibă dreptul de a vinde active.

Domnul deputat Francisc Pecsi a întrebat dacă acest punct de
vedere al Guvernului ţine cont de prevederile Legii nr. 133/1999 privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, lege ce are prevederi care se referă în mod
expres la vânzarea activelor neutilizate.

Domnul ministru a răspuns că regiile au peste 3000 salariaţi, pe
care nu-i poţi convinge  de necesitatea restructurării , decât cu mare greutate,
până în prezent schimbările consiliilor de administraţie făcându-se cu
dificultate. In ceea ce priveşte Legea nr. 133/1999, prevederile acestei legi
rămân perfect valabile, ţinându-se cont de acest lucru în cadrul Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000.

Domnul deputat Iuliu Vida – secretarul Comisiei  a precizat că este
de acord, numai parţial, cu punctul de vedere al Guvernului. Dânsul consideră
că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 a apărut, la vremea ei, ca o
necesitate, deoarece până acum astfel de prevederi erau prevăzute numai pentru
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societăţile comerciale cu capital de stat. Dânsul a subliniat faptul că, pe
parcursul anilor s-a constatat că o serie de active  au devenit disponibile şi nu au
fost folosite efectiv în procesul de producţie.

Domnul Iuliu Vida a afirmat  că, până acum, instituţiile care
trebuiau să aplice prevederile acestei ordonanţe nu şi-au făcut datoria, iar în
ceea ce priveşte anularea ordonanţei, dânsul este de acord cu acest aspect, dar
cu condiţia găsirii în locul acesteia a altei formule, în vederea valorificării
activelor disponibile, care, pentru regiile autonome, reprezintă în acest moment
un balast.

 Domnul Şerban Mihăilescu a spus că este de acord cu cele expuse
de domnul deputat Iuliu Vida, precizând că Legea nr. 99/1999 privind unele
măsuri pentru accelerarea reformei economice conţinea prevederi care dădeau
dreptul regiilor autonome de a încheia diferite contracte de închiriere,
concesionare, dar nu aveau posibilitatea de a face o vânzare propriu-zisă.

Domnul deputat Marin Gheorghe – vicepreşedintele Comisiei – a
arătat că anumite prevederi ale Notei de fundamentare a acestui proiect de Lege
dau loc la interpretări, iar dacă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
168/2000 va fi abrogată  va reprezenta o problemă, în ceea ce priveşte
reglementarea vânzărilor de active care nu intră sub incidenţa Legii nr.
133/1999.

Domnul ministru  a afirmat că ideea era, dacă IMM-urile nu ar mai
putea să se folosească de Legea nr. 133/1999.

Domnul deputat Marin Gheorghe a precizat că acest lucru nu este
adevărat, în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, neexistând
restricţii, şi deci, pe viitor nu vor fi probleme, aceste regii autonome urmând a
se privatiza şi în conformitate cu prevederile Legii privatizării.

Domnul deputat Napoleon Pop a fost de acord cu respingerea
acestei ordonanţe, dar a ţinut să precizeze câteva probleme, care ar trebui
rezolvate pe viitor:

1) să se dea substanţă şi să se găsească funcţionalitatea în privinţa
Legii nr. 133/1999;

2) bătălia cu regiile autonome este foarte grea, şi nici guvernarea
anterioară nu a reuşit să facă nimic.

3) problemă de principiu: la o regie care intră în subordinea unui
minister, ministerul respectiv nu o poate controla cu adevărat;
dacă, pe viitor, acest lucru nu se rezolvă atunci nu se va putea
ajunge la 25% inflaţie.

            Domnul Şerban Mihăilescu a spus că problema principală cu FMI
o constituie facilităţile acordate în temeiul Legii nr. 133/1999, dar cu toate
acestea Guvernul nu va renunţa la ele, chiar dacă, în opinia dânsului, Legea nr.
133/1999 nu este perfectă.
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Domnul deputat Nicolae Sersea consideră foarte utilă şi la timp,
această respingere a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000,
deoarece în cadrul regiilor autonome au fost comise abuzuri, s-au confundat
mijloacele fixe cu activele. Rezolvarea acestei probleme stringente – de stopare
a jafului din cadrul regiilor autonome – este luarea unei măsuri foarte dure prin
care aceste regii să fie “sparte” în mai multe societăţi comerciale, iar tot ce este
bun din ele să se privatizeze.

Domnul deputat Octavian Purceld este de acord cu respingerea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000, precizând că există
imperfecţiuni în redactarea acestei ordonanţe.  Dânsul a spus că trebuie să se ia
măsuri concrete pentru ca unele active ale regiilor autonome (ca de exemplu:
halele) excluse din circuitul economic, şi pentru care în prezent se plătesc
amortismente şi necesită cheltuieli diverse pentru întreţinere şi pază, să nu mai
constituie o problemă pentru regiile autonome, un efort financiar nejustificat.

Domnul deputat Raj Tunaru este de acord cu acceptarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 168/2000, considerând-o foarte
benefică pentru ţară, pentru drumul pe care trebuie să-l parcurgă România către
capitalism. Dânsul a precizat că nu trebuie respinsă această ordonanţă doar pe
motiv că un anume director de regie autonomă nu-şi face datoria şi nu este
corect. Domnul deputat a afirmat că face parte din categoria întreprinzătorilor
privaţi, şi în ceea ce priveşte situaţia din Valea Jiului, dânsul o cunoaşte cel mai
bine. Astfel, în opinia domnului deputat Tunaru, majoritatea minelor din Valea
Jiului au peste 64% spaţiu nefolosit, dar pentru care se plătesc amortismente,
cheltuieli diverse cu paza, etc.

Domnul ministru a ţinut să menţioneze că în Legea nr. 133/1999
există suficiente prevederi pentru valorificarea tuturor activelor regiilor
autonome. Din punct de vedere al Guvernului restructurarea nu înseamnă
vânzare de active.

Supus la vot, proiectul 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 a fost respins cu majoritare de voturi, 2 voturi contra şi o abţinere.

La punctul 2 al ordinei de zi s-a discutat proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate, republicată şi a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, republicată.

Acest proiect de Lege a primit avize favorabile din partea
următoarelor comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi

echilibru ecologic;
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- Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
           Domnul deputat Marin Gheorghe – vicepreşedintele Comisiei – a

prezentat acest proiect de Lege cât şi propunerea legislativă a domnului deputat
Petre Naidin (membru al Comisiei pentru sănătate şi familie). Domnul deputat
Marin Gheorghe a afirmat că unele aspecte ale acestei propuneri legislative sunt
discutabile. Astfel, dânsul a apreciat că, în privinţa  acestei propuneri prin care
se crează un număr minim de locuri de muncă pe parcursul a cel puţin 3 ani,
există neclarităţi în punerea ei în practică. Ce se întâmplă dacă firma respectivă
a beneficiat de avantaje dar, în realitate, investiţia exprimată prin crearea acestor
locuri de muncă, nu s-a realizat?

Domnul deputat Marin Gheorghe a întrebat dacă – în lipsa
iniţiatorului (domnul deputat Petre Naidin) – vrea cineva să susţină această
propunere legislativă. Deoarece nici un deputat nu a susţinut propunerea
legislativă a domnului deputat Petre Naidin, şi ţinând cont de observaţiile din
avizul Consiliului Economic şi Social, domnul vicepreşedinte a propus
respingerea acestei propuneri legislative, propunere acceptată de membrii
Comisiei în unanimitate.

In continuare s-a trecut la discutarea proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor
defavorizate.

Domnul secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei – Gheorghe Ţiplica a ţinut să sublinieze aspectele cele mai
importante ale acestei ordonanţe.

Astfel, pentru a fi declarată zonă defavorizată, zona respectivă
trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

1) ponderea şomerilor să fie de 3 ori mai mare decât ponderea pe
economie şi infrastructura să fie slab dezvoltată;

2) aria geografică să fie izolată.
           Aceste condiţii nu trebuie îndeplinite cumulativ, astfel aria

geografică pentru care este valabilă una din cele două condiţii, poate fi declarată
zonă defavorizată.

Anterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998,
privind regimul zonelor defavorizate trebuia îndeplinită o condiţie din 5, deci
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 s-au simplificat metodele de
declarare a zonelor defavorizate, şi de asemenea, s-au simplificat indicatorii de
calcul pentru datele oficiale furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi
Studii Economice.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 s-au adus şi
următoarele modificări:

1) scutirea cu drept de deducere pentru furnizorii investitorilor din
zonele defavorizate;
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2) scutirea de la plata taxelor vamale şi TVA pentrtu materii prime,
piese de schimb şi/sau componente necesare pentru investiţia
nou creată în zonă;

3) eliminarea actelor birocratice, etc.
           Faţă de cele expuse, reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi

Prognozei susţine adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2000, în
forma prezentată.

Domnul deputat Marin Gheorghe a întrebat dacă există
amendamente la această ordonanţă, deoarece până în prezent la Comisie nu s-a
primit nici un amendament scris.

Domnul deputat Marin Gheorghe a precizat că amendamentul pe
care-l propune dânsul, în corpul ordonanţei, se referă la înlocuirea sintagmei
“Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională” cu sintagma “Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei” deoarece Agenţia Naţională pentru Dezvoltare
Regională s-a desfinţat, atribuţiile acesteia preluându-se de către Ministerul
Dezvoltării şi Prognozei.

Domnul deputat Francisc Pecsi a vrut să ştie dacă se pot face
derogări de la criteriile de declarare a zonelor defavorizate, în cazul apariţiei
unor abuzuri.

Domnul Gheorghe Ţiplica a afirmat că zonele defavorizate au
durată de viaţă de cel puţin 10 ani, şi deci nu se pot modifica aceste zone, în
prezent existând 29 zone defavorizate aprobate prin OUG nr. 24/1998 şi 4 zone
defavorizate aprobate ulterior prin OUG nr. 75/2000.

Domnul deputat Raj Tunaru a propus schimbarea denumirii de
zonă defavorizată, deoarece această denumire îi sperie pe investitorii care ar
dori să vină în Valea Jiului. Dânsul a propus declararea zonei Sulina ca zonă
defavorizată.

Domnul deputat Stanciu Zisu a propus schimbarea denumirii de
“zonă defavorizată” în “zonă cu facilităţi fiscale”.

Domnul director Sorin Nistor a precizat că deja, în unele
documente oficiale nu se mai utilizează “zonă defavorizată” ci “zonă D”.

Domnul Ţiplica a precizat că s-a iniţiat un proiect de Hotărâre de
Guvern pentru declararea zonei Sulina ca zonă defavorizată.

Domnul deputat Iuliu Vida a spus că, în opinia dânsului, nu se
poate schimba titlul OUG nr. 24/1998 deoarece OUG nr. 75/2000 se referă doar
la unele modificări ale OUG nr. 24/1998.
                    Domnul deputat Nicolae Sersea a propus amânarea discutării
acestui proiect de Lege.

Domnul deputat Dan Radu Ruşanu –preşedintele Comisiei a supus
la vot amânarea discutării acestui proiect de Lege. Cu unanimite de voturi s-a
aprobat amânarea discutării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.
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La punctul 3 al ordinei de zi s-a discutat proiectul 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. Acest proiect de Lege a primit un aviz favorabil, cu unele
observaţii şi propuneri din partea Consiliului Legislativ. De asemenea, un aviz
favorabil s-a primit şi de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Acest proiect de Lege a avut amendamente depuse din partea
următorilor deputaţi:

- doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu – secretar al Comisiei;
- domnul deputat Marin Gheorghe- vicepreşedintele Comisiei;
- domnul deputat Napoleon Pop – membru Comisie;
- domnul deputat Iuliu Vida – secretar al Comisiei.

           Aceste amendamente vor fi regăsite în Raportul întocmit cu privire
la acest proiect de lege.

Domnul preşedinte Victor Dinculescu şi domnul vicepreşedinte
Constantin Chirca  au prezentat acest proiect de Lege.

După ample discuţii, pe marginea acestui proiect de Lege, s-a
trecut la discutarea acestuia pe articole, unele dintre amendamentele propuse de
domnii deputaţi fiind admise, altele respinse.

Aspectele cele mai importante le-au constituit:
- problematica coordonării Institutului Naţional de Statistică şi

Studii Economice;
- problema legată de organizarea teritorială a acestui institut;
- problema privind finanţarea unor unităţi subordonate, cum ar fi

Centrul Naţional de Pregătire Statistică.
          Votul final asupra 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  a fost amânat pentru următoarea şedinţă a Comisiei din 28 martie a.c.,
din lipsă de cvorum.

  PREŞEDINTE,
         Dan Radu Ruşanu

       SECRETAR,
Lucia Cornelia Lepădatu

Experţi parlamentari:
Doina Leonte
Ştefan Condeescu
Alina Hodivoianu
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